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Resumo
A previdência social é um dos assuntos mais discutidos no Brasil, cujas propostas de alteração são
questionadas pela sociedade, enquanto o governo busca apoio para realizar mudanças. No entanto, a
necessidade de revisar as regras previdenciárias não é uma exclusividade brasileira. Diferentes
países já discutiram a questão, adotando reformas. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar a
estrutura da previdência social no Brasil e as características que permitem identificar oportunidades
de reformas, em comparação com outros países, a partir de estudos científicos publicados. Com
uma pesquisa qualitativa, descritiva, bibliográfica e documental, foram levantados estudos acerca
do tema em bases de dados disponíveis na internet, além de documentos e leis. Os resultados
destacam os benefícios previdenciários e as regras para os contribuintes usufruírem dos mesmos,
sendo apontadas necessidades de reformas devido ao desequilíbrio entre as receitas e despesas,
visando garantir a sustentabilidade da previdência, bem como os benefícios dos segurados no
futuro. Acredita-se que a insuficiência financeira do sistema irá se agravar ainda mais ao longo dos
anos com o aumento da população idosa e a diminuição da população jovem, realidade também
observada em outros países. Medidas como sistema misto, elevação da idade mínima e revisão de
benefícios devem ser discutidas. O estudo conclui que a previdência social no Brasil necessita de
reformas, no entanto os reflexos econômicos e sociais precisam ser considerados. Sugere-se novos
estudos para analisar os impactos de tais mudanças.

REFORMA DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL:
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RESUMO
A previdência social é um dos assuntos mais discutidos no Brasil, cujas propostas de alteração
são questionadas pela sociedade, enquanto o governo busca apoio para realizar mudanças. No
entanto, a necessidade de revisar as regras previdenciárias não é uma exclusividade brasileira.
Diferentes países já discutiram a questão, adotando reformas. Assim, o objetivo deste estudo
foi analisar a estrutura da previdência social no Brasil e as características que permitem
identificar oportunidades de reformas, em comparação com outros países, a partir de estudos
científicos publicados. Com uma pesquisa qualitativa, descritiva, bibliográfica e documental,
foram levantados estudos acerca do tema em bases de dados disponíveis na internet, além de
documentos e leis. Os resultados destacam os benefícios previdenciários e as regras para os
contribuintes usufruírem dos mesmos, sendo apontadas necessidades de reformas devido ao
desequilíbrio entre as receitas e despesas, visando garantir a sustentabilidade da previdência,
bem como os benefícios dos segurados no futuro. Acredita-se que a insuficiência financeira
do sistema irá se agravar ainda mais ao longo dos anos com o aumento da população idosa e a
diminuição da população jovem, realidade também observada em outros países. Medidas
como sistema misto, elevação da idade mínima e revisão de benefícios devem ser discutidas.
O estudo conclui que a previdência social no Brasil necessita de reformas, no entanto os
reflexos econômicos e sociais precisam ser considerados. Sugere-se novos estudos para
analisar os impactos de tais mudanças.
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1 INTRODUÇÃO
A situação da previdência social é um dos assuntos mais comentados no nosso país,
onde a sociedade questiona as alterações do sistema previdenciário, enquanto o governo
insiste na necessidade de mudanças, sendo o aspecto econômico um dos focos principais do
debate. Nesse contexto, ampliam-se discussões polêmicas sobre a sustentabilidade da
previdência, fazendo-se necessário analisar sua estrutura, buscando as origens e causas do
déficit previdenciário.
O governo brasileiro alega que sem uma reforma profunda não haverá recursos para
aposentadorias no decorrer do tempo. Por outro lado, os opositores às reformas contestam
esse argumento, dizendo que as propostas são dispensáveis para resolver a situação
previdenciário do país, cujos resultados dependem de gestão e ações efetivas de cobrança dos
grandes devedores. No entanto, Marques, Batich e Mendes (2003) menciona que tais
argumentos são discutidos desde que a situação do sistema previdenciário brasileiro se
agravou, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Para os autores, a
Constituição estabeleceu benefícios assistenciais necessários (considerando o aspecto social e
redução da pobreza), porém insustentável a qualquer sistema previdenciário no mundo.
Diferentes argumentos podem ser apontados em favor das revisões e reformas ao
modelo previdenciário brasileiro, motivando mudanças conceituais e estruturais ao longo dos
anos, podendo ser citadas aquelas que envolvem o grau de cobertura, o elenco dos benefícios
oferecidos e a forma de financiamento do sistema (Cordeiro, 2006). Entretanto, os resultados
dessas mudanças mostraram-se poucos eficientes e os problemas persistiram, ressaltando-se a
pouca profundidade das alterações (Cordeiro, 2006).
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Nesse contexto, é importante conhecer os pontos estruturais do sistema previdenciário
vigente no país, especialmente os fatores críticos e possíveis necessidades de reformas para
maior harmonia entre os objetivos conceituais e a sua continuidade. Sabe-se que a previdência
social busca garantir direitos por meio da seguridade social e amparar trabalhadores que, por
algum motivo, ficam incapacitados de trabalhar, seja temporária ou definitivamente (Martello,
2018). Salienta-se que é um sistema contributivo e de caráter obrigatório, apontado como um
dos maiores responsáveis pela crise fiscal e econômica de diferentes países, apesar de sua
importância social. Neste sentido, o governo brasileiro afirma que a principal consequência do
desequilíbrio financeiro se dá em razão do ritmo do crescimento de gastos com benefícios, em
razão da transição demográfica do país (Martello, 2018).
Diversos países também passaram por discussões no campo previdenciário, levando-os
à implantação de reformas, desde as mais simples, até alterações mais profundas e complexas.
Ao identificar a situação da previdência social em outros países, Tafner e Giambiagi (2007)
defendem a tese de que o grau de despesas previdenciárias no Brasil estaria muito acima dos
padrões internacionais, reforçando o argumento de que estes gastos seriam o principal
obstáculo ao desenvolvimento econômico do país. Desse modo, para solucionar o problema,
faz-se urgente discutir as necessidades de reformas (Tafner & Giambiagi, 2007).
Seguindo esta linha e considerando o tema apresentado, a presente pesquisa tem como
problemática responder a seguinte questão: Como é estruturada a previdência social no Brasil
e suas oportunidades de reformas, em comparação com a situação de outros países? Com o
propósito de responder à problemática da pesquisa, apresenta-se como objetivo geral analisar
a estrutura da previdência social no Brasil e as características que permitem identificar
oportunidades de reformas, em comparação com outros países, a partir de estudos publicados.
Diante desse cenário, o presente estudo possui relevância à sociedade por analisar a
estrutura da previdência social brasileira, apresentando argumentos que devem ser
considerados no debate sobre as necessidades de reformas. Os seus achados buscam
esclarecer o tema, contribuindo na construção de um debate à luz dos aspectos econômicos,
tendo em vista a continuidade do sistema previdenciário brasileiro. O estudo também se
justifica à comunidade acadêmica, pois o conteúdo pesquisado enriquece e amplia os
conhecimentos a respeito do assunto, além de acrescentar novos argumentos ao debate,
fomentando elementos que podem ser utilizados em mais estudos a respeito da revisão das
regras previdenciárias no Brasil e no mundo.
Por estar inserida no contexto das ciências sociais, o estudo também contribui à área
contábil, pois, segundo Coliath (2014), a contabilidade tem o papel fundamental de servir
como um instrumento de medição e mediação, abordando não somente os aspectos
quantitativos, mas também aspectos qualitativos das relações humanas e sociais que são
afetadas diretamente pela prestação de contas nos mais diversos setores da sociedade.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Seguridade social
A seguridade social é um conjunto de políticas e ações articuladas, que tem como
objetivo promover a seguridade e a justiça sociais (Delgado, 2007). Para as pessoas que não
possuem autonomia de renda ou amparo aos riscos conjunturais, a seguridade social é
indispensável para o bem-estar e o bom desempenho da economia de um país (Cordeiro,
2006). Por meio de ações de saúde, previdência e assistência social, torna-se o principal
instrumento criado pela Constituição Federal para a realização dos objetivos do Estado
brasileiro (Pierdoná, 2007). Em especial, visa reduzir as desigualdades sociais, com base no
princípio da solidariedade, visto que o sistema é custeado por toda a sociedade.
Oliveira (1992) define a Seguridade Social como um conjunto de políticas e ações
estruturadas em um sistema de proteção composto por três programas sociais: (i) Saúde; (ii)
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Assistência Social; e, (iii) Previdência. Apesar de ser uma espécie de seguridade social, a
previdência é mais complexa, pois é um seguro público, obrigatório, mediante contribuição,
que visa cobrir os riscos sociais, oferecendo benefícios ao contribuinte (Lebourg, 2011). O
seu financiamento se dá pelo sistema tripartite, formado pelos contribuintes, empregadores e o
Estado, condicionado às contas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), órgão
responsável pela administração do Sistema de Seguridade Social. Diferente da Previdência
Social, o acesso ao sistema de Saúde e à Assistência Social se dá sem a obrigatoriedade de
contribuição do cidadão, ou seja, o Estado assegura acesso a saúde e amparo social,
independentemente de subsídios ao sistema (Miranda, 2010).
A Seguridade Social de quase todos os países passou por crises de largas dimensões, em
especial aqueles em desenvolvimento, sendo criticada devido às intervenções do Estado na
economia. Segundo Cordeiro (2006), a Seguridade Social atingiu um elevado grau de
cobertura, basicamente, devido ao aumento da população e seu envelhecimento. O aumento
dos gastos alcançou níveis que sufocam os recursos financeiros de muitos países, tornando-se
necessário o debate para estabelecer os limites do Estado. Dessa forma, apresenta-se nesse
referencial, com maior ênfase, a Previdência Social e sua importância para a sociedade.
2.1.1 Previdência social no Brasil
A Previdência Social no Brasil, além de um seguro social, admite ser um amplo
instrumento de políticas de distribuição de renda, de desenvolvimento de algumas regiões e,
até mesmo, de inclusão social (Miranda, 2010). Como toda instituição, seja pública ou
privada, se faz necessário que a Previdência possa se articular e delegar funções, visando
maios eficiência e atingir de forma mais satisfatória os fins esperados (Lopes, 2013).
Os regimes aos quais podem ser submetidos os contribuintes da previdência social para
tornarem-se futuros beneficiados serão focados nesta etapa da pesquisa, porque os
beneficiários submetem-se aos regimes jurídicos previdenciários diversos (Lebourg, 2011). O
Sistema Previdenciário do Brasil se articula, segundo Rezende (2001), em dois regimes
básicos: o geral, denominado Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o destinado aos
servidores públicos, chamado de Regime Próprio de Previdência de Servidores Público
(RPPS). Existem também os regimes privados de previdência, administrados pela iniciativa
privada, que podem ser abertos ou fechados, conforme seja livre a participação a todos que
queiram contribuir ou não. Nesta pesquisa será analisado, o Regime Geral da Previdência
Social, por ser o mais significativo, além de envolver uma maior população em relação aos
demais regimes, além de ser diretamente relacionada à Previdência Social.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma autarquia supervisionada pelo
Ministério da Previdência Social (MPS), com o desígnio de administrar as contribuições
previdenciárias, bem como conceder benefícios na forma da Lei (Miranda, 2010). Com a
promulgação da Constituição Federal de 1988, a Previdência Social brasileira adotou a
maioria das regras que possui atualmente, onde o antigo Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS) se transformou no atual Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS),
retirando a responsabilidade sobre a administração do sistema de saúde do antigo Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) e mantendo o regime de
repartição no sistema vigente (Giambiagi; Além, 2001).
A CF/1988 representou o ponto culminante para a restauração do Estado democrático de
Direito, após 21 anos de regime ditatorial no Brasil (Rocha, 2004). Naquele período,
ampliavam-se os conceitos de cidadania e se destacava a participação de toda a sociedade,
incorporando valores de universalidade e igualdade dos benefícios sociais oferecidos, além de
especificar o dever do Estado de garantir a proteção social dos cidadãos (Guimarães, 2004).
As questões relativas à Previdência Social refletiam o cenário e foram seguidas por medidas
que procuravam valores em linha com os estabelecidos para a Seguridade Social e para a
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Constituição em geral (Carvalho, 1995). As regras constituídas estavam bem generosas,
prevendo muitos benefícios sem um regime de receitas por contribuição mínima, sendo a
Previdência Social utilizada como instrumento para este fim (Cordeiro, 2006).
A Lei nº. 8.212/91 disciplinou critérios para concessão de benefícios, dentre eles, a
igualdade nas aposentadorias rurais e urbanas e o benefício mínimo de 1 salário mínimo
(Cordeiro, 2006). Para Amaro e Meneguin (2010) essas medidas causaram grande impacto no
RGPS, incorporando milhares de trabalhadores que nunca haviam contribuído para o sistema.
Do mesmo modo, garantiu-se a cobertura de doença, invalidez e morte (Cordeiro, 2006).
Entretanto, a Lei 8.212/91 estabeleceu as contribuições previdenciárias em contrapartida
aos direitos constitucionais ou adquiridos, como alíquotas contributivas de 20% para o
empregador e de 8% a 11% para os empregados, dependendo do nível salarial. Com a
previdência tendo que arcar com um volume crescente de gastos, não demorou a aparecer os
primeiros sinais de desequilíbrio no saldo do RGPS e, consequentemente, o saldo negativo do
seu balanço ocorreu em meados dos anos 90 (Amaro & Meneguin, 2010). Perante tal situação,
surgiram inúmeras críticas às regras vigentes e os primeiros clamores por reformas para evitar
maiores prejuízos às contas públicas do governo (Guimarães, 2004).
Nos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e o
primeiro mandato de Dilma Roussef aconteceram reformas na Previdência Social,
modificando o texto original da constituição, o que resultou em mudança de algumas regras
para a obtenção de benefícios previdenciários (Soihet & Rodrigues, 2017).
Segundo Cordeiro (2006), no governo Fernando Henrique Cardoso, o saldo
previdenciário já estava em um processo de crescente deterioração e já era considerado um
dos grandes colaboradores para a instabilidade fiscal do país. Pressionado pela perspectiva
concreta de déficits orçamentários crescentes (Amaro & Meneguin, 2010), foi encaminhado
ao Congresso Nacional, em março de 1995, a Proposta de Emenda Constitucional nº 20 (PEC
nº 20), trazendo algumas mudanças significativas, como a alteração de condições de acesso à
aposentadoria para servidores públicos e também dos segurados da iniciativa privada através
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), fazendo com que os trabalhadores passassem
a comprovar o tempo de suas contribuições e o tempo de serviço, havendo também alterações
no auxílio reclusão e no salário-família (Soihet & Rodrigues, 2017).
A segunda e mais significativa reforma previdenciária, ocorreu ainda no período de
vigência do governo de FHC, denominada de “Reforma Previdenciária de FHC”, aprovada
pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999 (Miranda, 2010). Como explica Soihet e
Rodrigues (2017), a reforma tratou de um cálculo que levava em consideração a razão do
tempo de contribuição, a idade de aposentadoria e a expectativa de vida do trabalhador,
conhecido como fator previdenciário.
No governo Lula, foi promulgada a Emenda Constitucional n° 41 de 19/12/2003,
trazendo maior impacto nas contribuições e aposentadorias dos servidores públicos, embora
também tenha afetado os trabalhadores que contribuem ao INSS. As mudanças mais
importantes foram: a vigência da idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher,
para todos os servidores; o fim do direito à aposentadoria integral, com cálculo de proventos
baseados nas remunerações ao longo da vida profissional do servidor; e, as pensões que
deixaram de ser integrais (Soihet & Rodrigues, 2017). Já no governo de Dilma Roussef,
também aconteceram mudanças nas regras de alguns benefícios previdenciários (auxílio
doença, o seguro desemprego e o fator previdenciário) (Soihet & Rodrigues, 2017). Os
autores comentam que foi criada uma nova regra de cálculo do fator previdenciário para
concessão da aposentadoria, considerando a soma do tempo de contribuição e a idade do
beneficiário, na forma de pontos, conhecida como Regra 85/95 progressiva, exigindo
contribuição mínima de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens, sendo criticada,
devido à expectativa de vida do brasileiro e mudanças demográficas.
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2.1.2 Regime Geral da Previdência Social (RGPS)
O RGPS é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, aqueles que são
funcionários de empresas privadas, trabalhadores rurais, empregados domésticos,
trabalhadores autônomos (Miranda, 2010), enfim, todos aqueles que exercem atividades
remuneradas na iniciativa privada são obrigatoriamente filiados ao Regime Geral da
Previdência Social, contribuindo compulsoriamente com descontos na sua remuneração, em
percentuais estabelecidos em Lei (Lebourg, 2011). O Regime Geral da Previdência Social é
financiado, pelos colaboradores, pelos empregadores e pelo Estado, formando dessa forma o
chamado Sistema Tripartite (Miranda, 2010).
Miranda (2010) destaca que no Brasil o modelo seguido e regulado pelo Instituto
Nacional da Seguridade Nacional para administração do RGPS é o sistema de repartição
simples. Segundo o autor, o que em regra determina a adoção do modelo de sistema
previdenciário é a situação econômica, a construção social e a cultural, entre outros aspectos.
Segundo Rezende (2001), o regime de repartição simples é caracterizado pela manutenção da
população inativa e pela população trabalhadora ativa. Em outras palavras, todas as
contribuições recolhidas são utilizadas para o pagamento dos benefícios concedidos, por meio
de aposentadorias, pensões, auxílios, entre outros meios, ao pessoal da inativa, não existindo
valores acumulados ao longo do tempo.
Rezende (2001) explica que neste tipo de regime seu resultado será superavitário
quando a população jovem é relativamente maior que a população de idade mais avançada,
pois haverá mais contribuintes em relação aos beneficiários, ou quando se apresenta um
histórico de crescimento econômico e criação de mais empregos formais. Para o autor, esse
regime pode apresentar instabilidade em consequência de possíveis desequilíbrios
econômicos, sendo que não existem valores acumulados para suportar tais oscilações, além do
fato que este sistema é mais suscetível às mudanças demográficas.
2.2 Mudanças demográficas da população brasileira e o impacto previdenciário
A fase contemporânea da população brasileira é caracterizada pelos demógrafos pela
manutenção da queda nas taxas de natalidade e mortalidade, especialmente devido ao
aumento da expectativa de vida do brasileiro (Camarano, 2014). Tais mudanças atuam de
forma direta sobre a Previdência Social, pois com os sucessivos aumentos na expectativa de
vida, implicam em um aumento no tempo de pagamento dos benefícios previdenciários, caso
não haja nenhuma mudança (Craide, 2015).
Dentre os elementos que levam à mudança demográfica estão, conforme Camarano
(2014): o aumento generalizado na escolaridade; a inserção das mulheres no mercado de
trabalho; as mudanças na estrutura familiar; a melhora nos padrões de vida; e, a consolidação
dos sistemas de seguridade social. Na concepção de Tafner e Giambiagi (2007), todas as
mudanças no comportamento social têm reflexo direto na composição etária da população.
Desse modo, a composição etária de um país é um fator categórico para a economia,
pois ele é o indicativo do número de pessoas capazes de trabalhar em detrimento daqueles
considerados incapazes (Craide, 2015). Ainda, caracteriza o processo de envelhecimento da
população, além do aumento relativo do número de pessoas com mais de 65 anos em relação
aos demais grupos etários do país (Camarano, 2014).
Segundo Amaro (2011) uma maneira de analisar o processo de envelhecimento de uma
população se dá por meio da relação de dependência entre o grupo dependente e o grupo
independente. Ou seja, divide-se o grupo de crianças e adolescentes pelo grupo de idosos,
obtendo assim, a razão de dependência por grupo dependente (Amaro, 2011). Essa razão é
apontada por Craide (2015) como relevante à Previdência Social, pois aponta a proporção de
pessoas com idade para se aposentar em relação àquelas que têm condições de contribuir para
a previdência, pressionando os gastos públicos com saúde e previdência social.
5

2.3 Situação da Previdenciária em outros países
Para Craide (2015), ao se fazer um estudo com relação a idade mínima que cada país
segue para o seu regime previdenciário, espera-se que esta esteja adequada à esperança de
vida da população, ou seja, países com uma maior expectativa de vida deveriam ter maior
idade mínima para concessão do benefício previdenciário.
O atual modelo demográfico, que faz parte da realidade de quase todos os países do
mundo, em especial do Brasil, em que a expectativa de vida vem aumentando e a taxa de
natalidade diminuindo, provoca o aumento do número relativo de idosos, combinado com a
alta taxa de informalidade no mercado de trabalho, reduz a parcela da população em idade
ativa (Camarano, 2014). Nesse sentido, vários países do mundo vêm adotando medidas de
elevação da idade para a aposentadoria e a igualdade entre gêneros, sendo citados como
exemplos: Argentina, Peru, Colômbia, Uruguai e Bolívia (Dienstmann, 2016).
Se comparado com os países, o Brasil é o único que escolheu fazer mudanças
paramétricas no sistema ao invés de implantar uma reforma estrutural (Dienstmann, 2016). De
maneira geral, os países latino-americanos introduziram um sistema privado de previdência,
incluindo contas previdenciárias individuais, seguindo o regime financeiro de capitalização
com planos privados de contribuição em substituição ao de repartição com benefícios
definidos e patrocinado pelo estado (Kritzer et. al., 2012).
Segundo Kritzer et. al. (2012), o Chile foi o pioneiro a introduzir um novo sistema de
gestão privada de contas individuais, substituindo seu sistema público de aposentadorias de
repartição. Desde 1990, outros países latino-americanos, da europa central e oriental,
adotaram o modelo chileno. Na argentina, por sua vez, foi adotado um sistema misto,
transformando o antigo sistema público em um sistema público e privado dividido em três
pilares: um pilar público compulsório; um pilar misto também compulsório; e, um pilar
privado facultativo (Silva, 2008). Já a colômbia e o Peru dão ao segurado a oportunidade de
escolha entre o sistema público e o sistema privado, enquanto o Uuruguai criou um sistema
misto, que agrega benefícios sob o regime de repartição e de capitalização (Amaro, 2011).
Segundo Kitzer et. al. (2012), o objetivo das reformas é a redução nos custos fiscais e
fortalecimento do mercado financeiro, buscando uma forma de adequar-se à legislação do país
às novas tendências demográficas, antes que elas se tornem um problema ainda maior.
3 METODOLOGIA
A abordagem metodológica da pesquisa permite classificá-la, de acordo com o
problema, como qualitativa. Como esclarece Triviños (1987), a abordagem qualitativa
trabalha os dados buscando sua definição, como base no entendimento do fenômeno,
procurando explicar sua origem, relações e mudanças, além de tentar compreender as
consequências. Neste aspecto, o presente trabalho se classifica como qualitativo, pois foi
realizado a partir dos aspectos relacionados a estrutura previdenciária, sem a utilização de
métodos estatísticos.
Quanto aos objetivos, a pesquisa se classifica como descritiva. Para Gil (1999), a
pesquisa descritiva tem por objetivo a descrição das características de determinada população
ou acontecimento, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Desta forma, o presente
estudo descreve a estrutura do RGPS vigente no Brasil e suas necessidades de ajustes,
considerando as reformas discutidas e os cenários internacionais que a realizaram.
Em relação aos procedimentos, a pesquisa se classifica como bibliográfica e
documental. Segundo Vergara (2000), o estudo bibliográfico é desenvolvido a partir de
material já elaborado, formado, principalmente, de livros e artigos científicos, cuja finalidade
é colocar o pesquisador em contato com o que já foi escrito sobre o assunto. Assim,
desenvolveu-se a pesquisa, realizando o levantamento de dados em referenciais já publicadas
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para o embasamento teórico, permitindo compreender mais sobre o tema e possibilitar o
alcance do objetivo desta pesquisa.
Para tanto, foram utilizadas as bases de dados Scielo, Spell, Google Acadêmio e
publicações em sítios do governo, via internet, como fonte das publicações, utilizando a
expressão “previdência social”. O levantamento dos estudos foi realizado pela busca avançada
das palavras-chave, pelo título e resumo, com publicações a partir do ano 1995. A busca incial
necessitou da filtragem por títulos, resumos e palavras-chave, com o intuito de formar um
fragmento da literatura capaz de auxiliar na resolução do problema proposto. Para o
tratamento dos dados foram excluídos os artigos duplicados e aqueles que não estavam de
acordo com as prerrogativas do estudo, cujas análises apoiam-se em variáveis, como: (i)
autor; (ii) ano; (iii) periódico; (iv) país; (v) conceitos utilizados; (vi) históricos das reformas
previdenciária de outros países; (vii) principais referências utilizadas.
A pesquisa documental foi utilizada para conhecer as regras vigentes da previdência
social para contribuintes e beneficiários, através do estudo da legislação e as instruções
normativas da previdência social, sendo complementar a pesquisa bibliográfica.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 Os segurados da Previdência social no Brasil e seus benefícios
Segurados são todos os contribuintes da previdência, divididos entre obrigatórios e
facultativos. Os segurados obrigatórios são todas as pessoas físicas filiadas ao RGPS nas
categorias de empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e contribuinte individual,
enquanto o facultativo é o segurado especial, pessoa física que se filia ao RGPS e contribui à
previdência voluntariamente (art. 2º IN/INSS nº 77/2015). Conforme disposto, considera-se
inscrita a pessoa que vincula-se ao Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS),
mediante informações pessoais e outros elementos necessários a sua caracterização, sendo-lhe
atribuído um Número de Identificação do Trabalhador (NIT). A inscrição do segurado em
qualquer categoria exige idade mínima maior de dezesseis (16) anos.
Para o segurado exercer seu direito aos benefícios deve observar o período de carência.
O período de carência é o lapso temporal entre a número mínimo de contribuições mensais
indispensáveis para que exercer o direito, sendo diferenciado em relação aos diversos tipos de
benefícios, pois começa a ser contado conforme o tipo de atividade exercida, bem como a
época em que aconteceu a filiação ou contribuição (Pinheiro, 1999). Apenas os benefícios
pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente estão dispensados do
cumprimento de carência (art. 26 da Lei nº 8.213/1991). Conforme o art. 25 dessa Lei, os
prazos de carência são: (i) auxílio-doença e aposentadoria por invalidez = 12 meses; (ii)
aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição e especial: 180 meses.
Para o contribuinte exercer seu direito de receber um benefício, será calculado o valor
com base nas suas contribuições. O salário de benefício é o valor básico utilizado para o
cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, que consiste na média
aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição relativos aos meses anteriores
ao do afastamento da atividade ou data de entrada do requerimento, até no máximo trinta e
seis (36) meses, em período não superior a quarenta e oito (48) meses (Pinheiro, 1999).
Segundo dados do RGPS, no ano de 2017, foram pagos mensalmente, cerca de 34,5
milhões de benefícios em todo o país, sendo 20,3 milhões na área urbana (58,8% do total), 9,5
milhões na área rural (27,6%) e 4,7 milhões de benefícios de caráter assistencial (13,6%).
Conforme os dados divulgados, verifica-se que são disponibilizados 10 tipos de benefícios,
em conformidade ao art. 18 da Lei 8.213/1991, destacando-se a aposentadoria (por invalidez;
por idade; por tempo de contribuição e especial); auxílio-doença; salário-família; saláriomaternidade; e, auxílio-acidente. Da mesma forma, podem ser observados benefícios aos
dependentes do segurado, como pensão por morte e auxílio reclusão.
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A aposentadoria é um dos principais benefícios, sendo fortemente impactada pelo
cálculo do fator previdenciário. Nestes termos, antes de serem listados os benefícios vigentes
oferecidos pela Previdência Social é necessário conceituar o que é fator previdenciário.
Regido pela Lei 9.876/1999, o fator previdenciário é um cálculo aplicado nas aposentadorias
por idade, que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade no momento da
aposentadoria e a expectativa de sobrevida do beneficiário. É importante ressaltar que a
expectativa de sobrevida é um dado divulgado pelo IBGE, tendo como base a expectativa de
vida dos brasileiros. O resultado desse cálculo deve ser próximo a 1, podendo ser maior ou
menor. Sendo menor, o valor do benefício diminuirá e sendo maior o valor aumentará.
Os benefícios previdenciários e os requisitos para sua concessão, são descritos a seguir:
a) Aposentadoria por tempo de contribuição: Benefício devido ao contribuinte que
comprovar contribuição previdenciária, conforme a lei 13.183/2015. O tempo de contribuição
mínima para mulheres é de 30 anos e homens de 35 anos. Destaca-se que esse tipo de
aposentadoria não necessita idade mínima para se aposentar, sendo necessário somente o
pagamento integral das contribuições no tempo estipulado e totalizar a pontuação. Conforme
o art. 29-C da referida lei, o segurado que preencher os requisitos, poderá optar pela não
incidência do fator previdenciário, recebendo o benefício integral, quando o resultante da
soma de sua idade e tempo de contribuição for, até dezembro de 2018, totalizar 85 pontos
para mulheres e 95 para homens, havendo uma progressão até dezembro de 2026, quando
tal soma deverá ser 90 para mulheres e 100 para homens. A aposentadoria por tempo de
contribuição é paga mensalmente até a morte do segurado, havendo reversão em pensão por
morte aos dependentes legalmente habilitados.
b) Aposentadoria por idade: Benefício extensivo a todo segurado da previdência
social, cuja idade mínima é 65 anos para homens e 60 anos para mulheres. Para tanto, o
segurado deve ter efetuado o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para a
obtenção do benefício (180 meses) (art. 48 Lei 8.123/1991). Além da idade e tempo mínimo,
deve ser comprovada exposição aos agentes nocivos (químicos, físicos ou biológicos), ou
associação desses agentes, pelo período exigido pela legislação (art. 57 Lei 8.312/1991), que
vincula o tempo de trabalho ao tipo de exposição e às condições especiais que prejudicam a
saúde ou integridade física do segurado.
c) Aposentadoria por invalidez: Benefício concedido aos segurados que estejam
incapacitados ao exercício de suas atividades, sem a possibilidade de reabilitação para outra
função, causado por doença ou acidente. A incapacidade deve ser comprovada e a concessão
do benefício esta sujeita à exame médico pericial, realizado pela Previdência Social. O motivo
do afastamento, doença ou lesão que o segurado já era portador ao se filiar ao RGPS não lhe
dará o direito à aposentadoria por invalidez, salvo por motivo de agravamento (Art. 42 da Lei
8.312/1991, § 1º e § 2º). De acordo com a Lei nº 8.213/1991, art. 101, §1º, inciso II, o
aposentado por invalidez deve ser reavaliado pela perícia médica do INSS a cada dois
anos para comprovar a incapacidade. Ainda, o aposentado por invalidez poderá ter o
acréscimo de 25% no valor de seu benefício, incluindo sobre o 13% salário, caso necessitar de
assistência permanente de outra pessoa, conforme previsto no art. 45 da Lei 8.312/1991.
d) Auxílio-doença: Benefício devido ao segurado da previdência social que comprovar
incapacidade para o trabalho em decorrência de acidente ou doença por perícia médica. Não
será concedido ao segurado que se filiar ao RGPS já portador de doença ou lesão, salvo se a
incapacidade decorre do agravamento ou progressão da mesma (art. 59 Lei 8.312/1991). O
auxílio-doença é devido ao segurado empregado a partir do décimo sexto (16º) dia de
afastamento e aos demais a partir da data do requerimento ou início da incapacidade até
enquanto permanecer tal condição. Salienta-se que é de responsabilidade do empregador
pagar o salário integral ao segurado no período relativo aos primeiros quinze dias do
afastamento. O segurado que estiver em gozo de auxílio-doença poderá ser convocado a
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qualquer momento para avaliação de suas condições, tanto para concessão como para a
manutenção do benefício. O valor do benefício mensal a ser pago ao segurado constituirá uma
renda correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição (art. 61 Lei
8.312/1991). Tal benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para
retornar ao trabalho ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.
e) Salário-família: Benefício mensal que considera o número de filhos, enteados e
tutelados até 14 anos, ou inválidos de qualquer idade, concedido ao segurado empregado,
incluindo domésticos e avulsos. Aposentados também tem direito ao salário-família (art. 65
Lei 3.812/1991). Para fazer jus ao salário-família, o empregado deverá ter seu salário dentro
do limite do valor mensal estipulado pela previdência social, conforme tabela disponibilizada
pela previdência social. Em 2018, o segurado que recebeu salário bruto mensal até R$
1.319,18 terá direito à R$ 31,71 proporcional ao número de filhos até 14 anos ou incapaz.
f) Salário-maternidade: Benefício pago às seguradas, seja por parto ou adoção (aos
segurados que adotem uma criança), pelo período de 120 (cento e vinte) dias. Em casos
excepcionais, os períodos podem ser aumentados por mais duas semanas, mediante atestado
médico fornecidos pelo SUS (art. 71 Lei 8.312/1991). O benefício é pago diretamente pela
previdência social, não podendo ser concedido a mais de um segurado, ainda que os cônjuges
ou companheiros estejam submetidos ao RGPS (art. 71 Lei 8.312/1991). No caso de
falecimento da segurada, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante, ao
cônjuge ou companheiro, exceto no caso de falecimento do filho ou seu abandono. À
segurada empregada, cabe a empresa pagar o valor do benefício, efetivando-se a compensação
quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais
rendimentos pagos ou creditados (art. 72, Lei 8.312/1991). Para os demais, é assegurado um
salário-mínimo pago diretamente pela previdência (art. 73, Lei 8.312/1991).
g) Auxílio-acidente de trabalho: É benefício de caráter indenizatório, regulamentado
pelo art. 86 da Lei 8.213/91, concedido após perícia médica ou constatada sequela decorrente
de acidente de trabalho que reduz a capacidade laboral. Em síntese, após constatação da
doença ou lesão, é necessário que o assegurado permaneça impossibilitado de desempenhar
a mesma atividade que exercia antes, mas permita o exercício de outra atividade após o
processo de reabilitação profissional, isso explica sua natureza indenizatória, ou seja, ele
não substitui a remuneração do trabalhador, mas serve como complemento de sua renda por
conta da sua redução laboral. O auxílio-acidente, mensal e vitalício, corresponderá,
respectivamente às situações previstas nos incisos I, II e III do art. 86 da Lei 8.213/91 (30%,
40% ou 60% do salário-de-contribuição do segurado, vigente no dia do acidente), não
podendo ser inferior ao percentual do seu salário-benefício, correspondente a 50% do saláriobenefício do segurado devido até a véspera de qualquer aposentadoria ou óbito do segurado.
h) Auxílio-reclusão: Benefício devido aos dependentes do segurado de baixa renda,
preso em regime fechado ou semiaberto, durante período de reclusão. Atualmente,
disciplinado pela Lei 8.213/1991, Decreto 3.048/1999 e IN 77/2015, segue as mesmas regras
da pensão por morte, devido aos dependentes do segurado que não recebe remuneração da
empresa, nem auxílio-doença, aposentadoria ou abono permanência. O requerimento do
auxílio deve ser acompanhado de certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória,
para a manutenção do benefício a apresentação de declaração de permanência nesta condição,
(art. 80 Lei nº 8213/1991). Em caso de fuga, o benefício é suspenso e, se houver recaptura,
será restabelecido, desde que esteja mantida a qualidade de segurado. É importante ressaltar
que não são todos os presos que têm direito ao auxílio-reclusão, destinado aos contribuem do
INSS que trabalham formalmente ou contribuem facultativamente à previdência. Portanto, o
preso precisa ser segurado da previdência, cujos dependentes são enumerados no art. 16 Lei
8213/1991: Classe I (cônjuge, companheira ou companheiro e filho não emancipado, menor
de 21 anos ou inválido com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave); Classe II
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(pais do segurado); Classe III (irmãos menores de 21 anos ou inválidos que tenha deficiência
intelectual ou mental ou deficiência grave, sob dependência econômica comprovada. O valor
do benefício corresponde a 100% do valor recebido antes de estar impedido de trabalhar.
i) Pensão por morte: Benefício disciplinado pela Lei 8.213/1991; pelo Decreto
3.048/1999 e pela IN 77/2015. Da mesma forma que no auxílio-reclusão, os dependentes
estão enumerados nos incisos na Lei 8.213/1991. O art. 124 da referida lei determina que não
podem ser acumuladas mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro.
Não há prazo limite para pedir a pensão por morte, podendo ser requerido em qualquer
momento, cuja data de início é definida a partir da data do óbito. O art 75 da Lei 8.213/1991
determina que o valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria
que o segurado recebia ou que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de
seu falecimento. Caso exista mais de um pensionista, o valor do benefício será dividido em
partes iguais (cotas) (art. 77, caput, da Lei 8.213/1991). Caso um dos pensionistas deixe de
fazer jus à pensão, sua cota será novamente dividida em partes iguais entre os pensionistas
restantes, até restar apenas um, que receberá 100% do valor, até sessar o benefício.
Segundo o Boletim estático da previdência do ano de 2017, a divisão de valores gastos
com benefícios concedidos pela previdência social corresponde a 5,32% de benefícios
acidentários; 4,22% de benefícios assistenciais e 90,45% de benefícios previdenciários. Do
total de benefícios previdenciários, há um gasto maior com o subgrupo auxílios (totalizando
48,31%), seguido do subgrupo aposentadorias (28,87%), sendo a aposentadoria por idade
(11,44%), por tempo de contribuição (12,09%) e a aposentadoria por invalidez (5,33%) os
maiores pagos. O Boletim também traz o aumento de 1,3% da quantidade anual de benefícios
concedidos em 2017 em relação ao ano de 2016.
Como o RGPS é um sistema de repartição simples, onde os trabalhadores em atividade
financiam os inativos, espera-se que uma nova geração de trabalhadores sustente a parcela em
inatividade. Contudo, a taxa de crescimento da população, o aumento da expectativa de
sobrevida e a taxa de urbanização impõem um grande desafio para o futuro da previdência
social e são variáveis fundamentais para estimar a evolução dos contribuintes e beneficiários.
Em projeções realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
estima-se que no intervalo de tempo de 43 anos (a partir de 2017 até o ano de 2060), o Brasil
terá 131,4 milhões de pessoas em idade ativa (entre 15 e 64 anos de idade). Este número
representa uma população menor do que os 140,9 milhões de pessoas nesta faixa etária em
2017, mantendo-se a tendência de declínio da taxa de crescimento da população. Em
contraponto, com a menor quantidade de pessoas em idade contributiva, devido à queda nas
taxas de crescimento populacional, associadas a diversos aspectos (tais como aumento da
escolaridade feminina e participação da mulher no mercado trabalho), esse processo trará
impactos na estrutura de financiamento da previdência social e na economia brasileira.
Se analisada a arrecadação líquida e a despesa com benefícios pagos entre 2007 a 2016,
divulgada pela previdência, evidencia-se a situação econômica da previdência na Tabela 1.
Tabela 1 - Relação entre a Arrecadação Líquida e a Despesa com Benefícios (R$ milhões)
Período
Arrecadação liquida (R$)
Benefícios concedidos (R$)
Saldo (R$)
2007
37.012
49.082
2008
40.797
53.360
2009
41.793
56.604
2010
46.440
58.318
2011
51.991
61.433
2012
54.213
65.711
2013
57.323
70.083
2014
62.618
71.604
2015
61.875
75.356
2016
57.983
77.670
Fonte: Informe da previdência 2017.

(12.070)
(12.563)
(14.812)
(11.879)
(9.442)
(11.498)
(12.760)
(9.022)
(13.481)
(19.687)
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Como observado, os valores arrecadados são insuficientes para quitação dos benefícios
do período de 2007 a 2016. O saldo é negativo e crescente em relação ao período anterior,
salvo nos anos de 2010, 2011 e 2014. O informe do INSS traz a comparação com outros
países. Conforme o documento, o Brasil se enquadra entre os países que possuem as mais
baixas idades médias de aposentadoria, sendo a média em outros países superior aos 65 anos.
4.2 As reformas da previdência no mundo
As questões relacionadas à previdência social tem sido uma preocupação em muitos
países. Um dos principais motivos dessa preocupação é o esgotamento do modelo de
repartição, motivado por dois fatores, o demográfico e o aumento da longevidade da
população (Leite, Ness Jr & Klotzle, 2010). Em virtude do aumento da expectativa de vida, os
países estão repensando seus sistemas de previdência social ou seguro social, em razão da
escassez de recursos para o pagamento de aposentadorias e pensões, dentre outros benefícios
concedidos pelos respectivos sistemas (Soares & Bitencourt, 2015). Isto acontece em razão de
que com o aumento da longevidade, há extensão do período de pagamento dos benefícios,
cujo montante pode comprometer a capacidade de financiamento desses sistemas.
Cardozo (2012) destaca que existem dois cenários muito diferentes quando o assunto é
previdência social: os países desenvolvidos e a América Latina. Conforme o autor, nos países
desenvolvidos, os principais problemas enfrentados são os sistemas de pensões e sua
sustentabilidade financeira devido às contribuições reduzidas, a partir da relação entre
contribuintes e beneficiários em consequência do aumentou expectativa de vida, sendo que os
países desenvolvidos lideram o caminho do futuro envelhecimento da humanidade.
Por outro lado, em geral, os países em desenvolvimento são mais jovens que os países
ricos. Somado ao fator do aumento da longevidade, o cálculo das prestações nesses países
assegura uma alta taxa de substituição, ou seja, a porcentagem do salário obtido antes da
aposentadoria do beneficiário chega a 90% na maioria dos casos (Cardozo, 2012). Nos países
europeus as aposentadorias representam a maior parte, entre dois terços e três quartos, do total
da renda de substituição e de transferência, observando as variações entre os países, como na
Europa continental, com a Itália e a França, à frente da Alemanha e Suécia, onde as pensões
para a aposentadoria com frequência ultrapassam 12 a 13% da renda nacional. Nos Estados
Unidos e no Reino Unido, as pensões representam apenas 6% a 7% da renda nacional,
tratando-se, de quantias consideráveis de benefícios em todos os países ricos (Piketty, 2014).
Segundo Soares e Bitencourt (2015), deve-se considerar que os sistemas de repartição
foram criados em meados do século XX, quando as condições eram de fato ideais para tal
encadeamento. Na época, o crescimento demográfico era elevado e a produtividade era ainda
mais alto, associada a uma expectativa de vida mais baixa. Contudo, atualmente com a queda
da taxa de crescimento populacional em países desenvolvidos e a redução do retorno para o
sistema de repartição, surgiram problemas para a manutenção e garantia dos sistemas
previdenciários, ocasionando propostas e implementação de reformas para manter a
sustentabilidade destes sistemas (Piketty, 2014).
Em relação à América Latina, é apresentado um conjunto de questões diferentes dos
países desenvolvidos. Países como México, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá,
República Dominicana, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Argentina e Uruguai, adotaram
regimes de capitalização individual, o que agravou os problemas de sustentabilidade e se
juntam aos chamados custos fiscais da transição, nos quais o Estado tem obrigações em
termos de benefícios e reconhecimento das contribuições para o sistema antigo, juntamente
com uma menor arrecadação devido à transição das contribuições para as contas individuais
de capitalização (Cardozo, 2012).
Conforme os dados, observa-se que os benefícios previdenciários na América Latina
tendem a beneficiar uma minoria que trabalha no setor formal, o que gera efeitos regressivos
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sobre a distribuição da renda, tornando difícil a adaptação. De acordo com as variáveis
econômicas e demográficas, deve-se observar que no Brasil o cumprimento das obrigações da
previdência social é garantido pela Constituição, da mesma forma que o impacto fiscal dos
sistemas de pensões é indiscutível.
Nos últimos anos, diferentes pesquisadores se dedicaram ao tema e buscam elementos
descritivos em outros países para elucidar as dificuldades vivenciadas e as necessidades de
reformas para a manutenção e continuação do sistema previdenciário. No entanto, observa-se
duas maneiras distintas de abordagem, divididas em reformas estruturais (citando alterações
mais profundas como aquelas que removeram as contas de capitalização individual na
Argentina e na Bolívia) e as reformas não estruturais (citando aquelas que tratam de reformas
parciais, sem tocar no pilar privado, como no Chile, Peru e Uruguai) (Cardoso,2012).
O levantamento bibliográfico identificou seis trabalhos publicados no contexto
brasileiro e em comparação a outros países, apresentados no Quadro 1.
Quadro 1 – Estudos publicados sobre a reforma na previdência em diferentes países
Autor (Ano)
Faro (1996)
Costanzi e
Ansiliero (2009)
Mariz (2014)

Loureiro (2017)

Schimamura
(2017)

Periódico/ Evento
Revista de administração
pública
Revista do Serviço Público
Monografia de
bacharelado do Curso de
economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

Lua Nova: Revista de
Cultura e Política

Portal de Periódicos
Científicos da
Universidade Federal do
Rio Grande – FURG
Nery (2017)
Senado Federal –
publicação e
documentação
Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

País
Chile e Brasil
Brasil e América
Latina
Países da América
Latina e da
Organização de
Cooperação e de
Desenvolvimento
Económico (OCDE)
Argentina, Brasil e
Chile
Japão

Grécia

Principais referências utilizadas
Carvalho & Faro, 1993; Cardoso et
al 1994; Faro 1993.
Costanzi, Ansileiro, 2008; MesaLago (2007);
Rocha e Caetano (2008); Giambiagi
(2007;2009); Tafner (2005;2007;
2012)

Mesa-Lago e Müller, 2003; Draibe,
(1993); Abranches, (1982); Kay,
(2003). Mesa- Lago (2007)
Nakano (1982;1983); Hori (2013);
Schimamura (2015)

Estadão (2017); Valor econômico
(2017); Mitsopoulos, Pelagidis
(2011); Mitsopoulos (2011)

Conforme verificado no Quadro 1, o tema em tela não é um assunto muito explorado na
pesquisa social, não sendo possível identificar um autor de destaque ou periódico/evento de
maior relevância. Contudo, observa-se dentre referências utilizadas o destaque do pesquisador
Carmelo Mesa-Lago, citado em dois estudos, com publicações em diferentes anos.
Por envolver questões sociais, econômicas e financeiras, o tema é estudado por
pesquisadores de diversas áreas e com diferentes abordagens. Em se tratado de estudos com
foco nas mudanças previdenciárias no Brasil e outros países, considerando os aspectos
demográficos e sociais, Faro (1996), Costanzi e Ansiliero (2009), Mariz (2014) e Loureiro
(2017) estudaram as mudanças e evolução da previdência social na América Latina e no
Brasil. Os estudos pautaram seus objetivos nas questões referentes às mudanças demográficas,
com ênfase no envelhecimento da população e diminuição das taxas de natalidade, trazendo
impactos na estrutura da previdência social do país.
Em função da sustentabilidade da previdência social, Faro (1996) se baseou no exemplo
Chileno para propor a troca do modelo de repartição pelo regime de capitalização, pois seria
através de uma mudança mais radical que se alcançaria uma reforma mais duradoura. O autor
conclui que o Brasil estaria atrasado no tema e que as reformas propostas até então seriam
“remendos” e não uma verdadeira reforma, sendo mantido o sistema de repartição público e a
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aposentadoria por tempo de serviço. Contudo, deve-se considerar que Faro (1996) realizou
seu estudo apenas 15 anos após a reforma Chilena, porém no atual momento, o modelo se
encontra em crise. A principal crítica é que, no momento de se aposentar, os valores recebidos
pelos trabalhadores seriam insuficiente para viver em um país onde serviços básicos (como
saúde e ensino público) são ineficientes.
Constanzi e Ansiliero (2009) defendem a necessidade de um sistema de proteção social
para prevenir o aumento da pobreza e desigualdade social nos países da América Latina,
avaliando a situação e as perspectivas de proteção dos idosos, com foco no caso brasileiro. Os
autores concluem que programas da Previdência Social, fundamentados no princípio
contributivo, sendo necessário aumentar a cobertura da proteção social, o que demandaria
novas formas de financiamento, as quais não poderiam ser baseadas em contribuições
previdenciárias individuais. Para os autores, em diversos países da América Latina a cobertura
de proteção aos idosos é extremamente baixa, como é o exemplo do Equador (33,27%),
México (18,70%) e Paraguai (14,91%). Em outros países como Argentina, Bolívia, Costa
Rica e Uruguai a cobertura de proteção aos idosos podem superar os 60% do total da
população idosa, enquanto o Brasil, no ano de 2000, possuia um dos níveis mais elevados
dentre os países da América Latina, chegando a 86,66% do total da população idosa.
Mariz (2014) faz uma análise da evolução das despesas previdenciárias Brasileiras e as
compara com outros países com renda e estrutura demográfica semelhantes. Os dados sobre
as despesas apresentados são baseados no estudo de Rocha e Caetano (2008). Os resultados
evidenciam a estrutura da previdência brasileira e os benefícios concedidos, bem como o
histórico de reformas anteriores, partindo para a evolução de despesas previdenciárias no
período de 1994 a 2014. Quando trata da comparação dos aspectos previdenciários do caso
brasileiro com outros países, o autor não destaca ou menciona um único país, mas sim grupos
de países, como a OCDE e a América Latina. O estudo conclui que o melhor caminho para a
continuidade do sistema previdenciário do Brasil requer uma expressiva reforma, que o adapte
práticas internacionais e que insistir nas regras atuais implicaria na sua insolvência.
Loureiro (2017) analisa as mudanças ocorridas nas políticas de previdência social, da
Argentina, Chile e Brasil, considerando seus diferentes processos de democratização e os
efeitos da inserção na economia global. Conforme os dados, a Argentina em 1994, seguindo o
modelo chileno, reformulou sua previdência, onde todos os segurados passaram a contribuir
para um sistema público de repartição obrigatório, que prevê uma pensão básica e outro
complementar. Em contrapartida, no Brasil houve movimentos reformistas na área da
previdência, porém, em sentido oposto: as propostas dos anos 1990 foram retomadas em
2016, demonstrando comprometimento com políticas de rigidez fiscal para obter confiança do
mercado financeiro. O estudo conclui que as iniciativas para alterar as regras da previdência
social são ditadas pela dinâmica entre forças políticas.
Schimamura (2017) estuda o acordo feito entre Brasil e Japão em 2010, em vigor a
partir de 2012, por meio da análise do acordo previdenciário entre os países. O Sistema
Previdenciário Público Japonês é bastante complexo, sendo composto por dois regimes, sendo
um referente à aposentadoria nacional (que abrange todas os cidadãos japoneses, com três
categorias de segurados, cujas contribuição e benefício são fixos) e o seguro de aposentadoria
dos empregados (aplicados aos empregados cujas contribuição e benefício são proporcionais
às remunerações). Em ambos os regimes previdenciários do Japão, os benefícios oferecidos
são: aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, não havendo
aposentadoria por tempo de contribuição. Em razão disso, a aposentadoria por tempo de
contribuição no Brasil, será excluída do Acordo. Dessa maneira, conclui-se que o acordo é
benéfico aos dois países.
Nery (2017) comparou a evolução de indicadores previdenciários do Brasil e da Grécia,
devido as comparações entre os países no debate sobre a reforma da previdência. O estudo
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reforça que a Grécia já passou por reformas em seu sistema previdenciário e, por ser um dos
países mais envelhecidos da Europa, as despesas previdenciárias tiveram importante papel na
crise fiscal de 2008, resultando em diversos cortes de benefícios. O autor ressalta que a Grécia
virou símbolo das consequências do alto endividamento público, sendo apontado como uma
das principais razões para reformar a previdenciária. Os resultados indicam que a evolução
dos indicadores previdenciários, demográficos e fiscais do Brasil são semelhantes aos da
Grécia. Contudo, as despesas brasileiras são mais preocupantes, pois há regras mais acessíveis
para os benefícios e indicadores de risco mais elevados do que os da Grécia, antes da crise.
Ao analisar as reformas previdenciárias em países latino-americanos, identifica-se
quatro modelos: substitutivo, misto, paralelo e paramétrico. Os três primeiros são exemplos
de modelos estruturais, cujas reformas implicam na introdução de um componente privado
compulsório. Já o modelo paramétrico, ao contrário, preserva o caráter predominante do
sistema público (Silva, 2008). Argentina, Brasil e Chile integram o grupo de países que
utilizam sistemas previdenciários parecidos sob o ponto de vista da estrutura administrativa.
No Uruguai foram implementadas várias leis e decretos dentre os anos de 2005 a 2010,
modificando o sistema de pensões. Houve a expansão do número de trabalhadores
contribuindo para o sistema de pensões e regras mais flexíveis para a regularização das
contribuições para o Banco da Previdência Social, tanto por empresas, quanto por
trabalhadores independentes. Em 2008 entrou em vigor a Lei de assistência aos idosos,
criando o benefício não-contributivo, ampliando a extensão de cobertura para setores sociais
mais vulneráveis, além de reduzir o tempo de contribuição mínimo para aposentadoria de 35
para 30 anos, mantida a idade mínima de 60 anos, como acontece na Bolívia (Cardoso,2012).
Para economias que apresentam baixas taxas de crescimento, em que as contas
nacionais levam parte do montante previdenciário resultante das contribuições que deveriam
cobrir os benefícios concedidos, como no caso do Brasil, a manutenção de alíquotas de
contribuições mais altas é ineficiente do ponto de vista social. Dessa forma, contribuições
para contas individuais capitalizadas, como é o caso do Chile e Polônia, permitem um
aumento da rentabilidade dos ativos previdenciários. Entretanto, outros países optam pela
complementação de seus sistemas através de uma capitalização privada (Ferreira, 2007).
Países desenvolvidos caracterizados pelo envelhecimento populacional também podem
trazer interessantes comparações ao caso brasileiro (Fereira, 2007). Nesse sentido, Grécia e
Japão se destacam em comparações com o Brasil. O Japão é um dos países asiáticos mais
desenvolvidos, com uma grande população idosa. Em 1994, o governo japonês tinha
dificuldades em pagar benefícios previdenciários, fazendo sua primeira reforma ao elevar a
idade mínima de 60 para 65 anos para pensões. Já no ano de 2000, houve uma redução de 5%
do valor dos benefícios e estabeleceu-se um aumento gradual na idade mínima para
aposentadoria, de 65 para 60 anos, iniciado em 2013. Já em 2016, o Parlamento Japonês
aprovou uma nova reforma na previdência social no país, na qual reduz o tempo mínimo de
contribuição para aposentadoria, de 25 anos para 10 anos (CIATE - Centro de Informação e
Apoio ao Trabalhador no Exterior, 2017). Na Grécia, em 2012, a idade de aposentadoria
passou de 58 para 67, com contribuição mínima de 40 anos para benefício integral. Antes, era
necessário 35 anos de contribuição para requer o benefício. Houve também convergência da
idade mínima entre mulheres e homens. Para os contribuintes que se aposentam antes dos 67
anos, sem completar o tempo de contribuição de 40 anos, o benefício será proporcional.
Diante do exposto, verificam-se diferentes medidas adotadas na tentativa de resolver a
questão previdenciária nos diversos países citados. Basicamente, o problema comum se refere
às questões de sustentabilidade do sistema previdenciário, agravados pelas questões
demográficas, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento.
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5 CONCLUSÃO
Ao analisar as características da previdência social brasileira, buscou-se analisar as
características que permitem identificar oportunidades de reformas, em comparação com a
outros países, a partir de estudos publicados. A análise dos dados coletados, com base em
documentos e estudos publicados, permite concluir que os objetivos do estudo foram
atingidos e que a pergunta de pesquisa foi respondida. É perceptível que a reforma da
previdência social se faz necessária para garantir sua sustentabilidade, bem como os
benefícios dos segurados no futuro. Devido ao aumento da população idosa e a diminuição da
população jovem, a situação de insuficiência financeira do sistema irá se agravar ao longo do
tempo. Dessa forma, a tendência é que as receitas não cresçam na mesma proporção que as
despesas, expandindo o déficit previdenciário. Seguindo esta linha, o aumento da carga
tributária seria necessário para manter as regras atuais, sendo prudente o aumento da idade
mínima para a conseção de benefíios, como a aposentadoria.
Devido a sua importância, principalmente em países com enorme desigualdade social, a
previdência tem sido um efetivo instrumento de distribuição de renda e combate à pobreza.
Para muitos beneficiários, com condições financeiras desfavoráveis, os benefícios recebidos
são a única fonte de renda. A desigualdade social é um obstáculo para o crescimento
econômico e a previdência social contribui de forma significativa para o combate dessa
desigualdade. No entanto, o desafio que se apresenta aos governantes é apresentar políticas
públicas capazes de suprir as carências e redirecionar essa obrigação à outra área, pois a
finalidade da previdência social é diferente da exercida hoje.
Como apresentado, a previdência em diversos países também passou e passa por
necessidades de ajustes, em decorrência do aumento da expectativa de vida da população.
Este tema acaba impactando de forma direta no equilíbrio atuarial e financeiro da previdência
e, consequentemente, na situação fiscal dos países, pois as mudanças demográficas, sobre a
ótica econômica, se refletem na arrecadação de tributos.
Em termos gerais, concluí-se que o processo de envelhecimento populacional e a
diminuição da população em idade contributiva irá se intensificar nas próximas décadas e
colocar em risco a continuidade da previdência social. Nesse contexto, é importante buscar
meios para a sustentabilidade, situação que exige uma combinação de medidas, como a
revisão de benefícios, majoração de alíquotas e elevação da idade mínima para aposentadoria.
Outra medida cabível seria a adesão facultativa de planos de previdência complementar, que
podem ser adotados por empresas e entidades de classe, oferecendo planos de benefícios
complementares aos seus colaboradores. Ao RGPS também é aconselhável a revisão da dívida
ativa, promovendo medidas de cobrança para recuperação de recursos devidos.
Os achados aqui evidenciados enriquecem o debate quanto a necessidade de reforma da
previdência social, além de levantar elementos relevantes à sociedade. Contudo, novos
estudos são necessários analisando as propostas de reformas e projetnando cenários. Assim,
os resultados abrem inúmeras questões acerca do tema, possibilitando novas pesquisas.
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