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NOTA TÉCNICA

O Crescimento Insustentável dos 
Gastos com Previdência e Pessoal
1 Introdução

A crise da previdência social tem sido uma realidade em diversos países desen-
volvidos do mundo ocidental. Debates democráticos balizaram as reformas feitas 
nesses países. Assim ocorreu na Espanha, Portugal, Grécia, Alemanha, Inglaterra 
e está em debate nos Estados Unidos e na França. O fator comum tem sido o 
aumento da expectativa de vida das pessoas. A população mundial está vivendo 
mais e mantendo sua capacidade laboral por mais tempo. As mulheres já há muito 
tempo fazem parte do mercado de trabalho, um ganho que deve ser preservado. 
Esse é um lado bom da evolução das conquistas sociais, científi cas e tecnológicas 
da medicina, dos padrões de vida material, de saúde e educacional das sociedades, 
que deve ser mantido. Trata-se de avanços conjuntos tanto da ciência como dos 
valores e referências das sociedades. A continuidade desses avanços depende de 
vários fatores. Um dos mais relevantes é a responsabilidade dos governos em man-
ter a sustentabilidade das contas públicas para assegurar seu papel na articulação 
do progresso material e social em conjunto com os demais agentes da sociedade. 
Esse entendimento não permite a possibilidade de crises fi scais por conta de ir-
responsabilidades políticas tanto de quem comanda o governo quanto de quem 
representa a sociedade.

Estamos diante de duas realidades irreversíveis: o crescimento da sociedade de 
consumo e da longevidade da sociedade. Isso signifi ca que as demandas sociais 
existentes, assim como as que advirão fruto do progresso, precisam ser atendidas 
pelos entes públicos de forma efi caz e com agilidade. Em um país em desenvol-
vimento como o Brasil, qualquer desvirtuamento à sustentabilidade das contas 
públicas torna-se um risco à prosperidade material e ao futuro social das próximas 
gerações. Ignorar essa realidade em nome de se manter privilégios de uma classe de 
servidores públicos é, no mínimo, irresponsabilidade social, tanto dos favorecidos 
como dos que estimulam e apoiam esse descaso com o futuro do país. Este texto 
objetiva esclarecer que o tendão do calcanhar de Aquiles da crise fi scal que ora 
enfrentamos está no crescente desequilíbrio das contas da previdência social, tanto 
no regime geral quanto nos regimes próprios dos servidores públicos. Combater 
as causas da atual crise fi scal signifi ca permitir que, ao longo dos próximos anos, 
os entes públicos formulem políticas de crescimento e ofertem serviços públicos 
de qualidade. 
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Esta nota sobre a urgência da reforma da previdência procura informar os porquês 
de se fazer, ao menos, uma reforma possível, mínima e racional, que possibilite a 
desaceleração dos gastos com a previdência. Isso com o intuito de permitir que 
os governos – União, estados e municípios - escapem do destino de terem suas 
funções limitadas a controlar, unicamente, a folha de pagamento, sem qualquer 
recurso para as demais políticas públicas típicas de Estado, tais como: segurança, 
saúde, educação, moradia, saneamento básico e água potável para os cidadãos, em 
especial os de baixa renda.

2 A aceleração dos gastos previdenciários e com pessoal

Há uma tendência crescente e comum dos gastos correntes com a previdência 
e pessoal em relação às receitas líquidas da União e dos governos estaduais. No 
período recente, tem sido crescente o peso dos gastos com a previdência e pessoal 
(ativos e inativos) nos orçamentos, com aumento da relação tanto com o gasto 
total como com a receita líquida. Embora parte dessa tendência se deva a fatores 
circunstanciais, a causa última do fenômeno é o crescimento insustentável das 
despesas, em especial, as de caráter previdenciário, nas últimas duas décadas.

No caso da União, a participação das 
despesas com o Regime Geral de Previ-
dência Social (RGPS), de Pessoal (ativos 
e inativos) e BPC/LOAS 1 na receita lí-
quida saltou de 56,8%, em 2010, para 
77,5%, em 2017. Houve, portanto, um 
incremento de 20,7 pontos percentuais 
entre 2010 e 2017 (ver gráfico 1), sendo 
que a maior parte desse aumento decor-
reu da mudança do RGPS (+15,8%), 
cuja participação saltou de 32,5% para 
48,3%. Embora tal resultado decorra 
também da piora da evolução da receita 
líquida, a expansão das despesas precisa 
ser planejada, levando em conta a pos-
sibilidade de flutuações econômicas e 
seus efeitos negativos sobre a arrecadação, de forma a evitar, em momentos de 
retração, graves descompassos entre receita e despesa.  

O incremento da participação também foi observado quando se analisa a im-
portância desse conjunto de despesas no total da despesa primária. Entre 2010 e 
2017, a participação do conjunto de gastos do RPPS, Pessoal (ativos e inativos) e 
BPC/LOAS cresceu de 63,1% para 70% da despesa primária total, que certamen-
te também é um nível elevado. O maior incremento ocorreu para o RGPS, cuja 
participação na despesa primária passou de 36,1% para 43,6% entre 2010 e 2017.

1 No caso do Benefício de Prestação Continuada, regido pela Lei Orgânica de Assistência Social  – BPC/LOAS, também foi considerada a 
despesa com Renda Mensal Vitalícia (RMV)

GRÁFICO 1    
Participação do conjunto de RGPS, Pessoal (ativos e 
inativos) e BPC/LOAS na Receita Líquida e Despesa 
Primária – Governo Central 
2010 a 2017 - Em % do total

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional
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As despesas conjuntas de RGPS, RPPS da União e BPC/LOAS aumentaram sua 
participação na despesa primária do governo central de 53,4% para 57,4% entre 
2016 e 2017.  Sem reforma, esse percentual deve subir para cerca de 80% da des-
pesa primária até 2026. A participação na receita líquida aumentou de 61,4% para 
63,6% no mesmo período. 

Nos estados e no Distrito Federal, a si-
tuação não é muito diferente. A razão 
entre o ônus financeiro efetivo repre-
sentado pelas despesas agregadas com 
pessoal ativo e inativo dos estados e a 
receita corrente líquida agregada desses 
últimos passou de 50,5%, em 2006, para 
58,3%, em 2016 (gráfico 2).

No consolidado de governo central, 
estados e Distrito Federal, as despesas 
com previdência e pessoal (ativos e ina-
tivos) consumiram, em 2016, cerca de 
69,1% da receita líquida2.  

O crescimento em ritmo contínuo e acelerado dos gastos com previdência e pes-
soal acaba comprimindo as demais despesas, em especial aquelas que são conside-
radas legalmente como discricionárias. Entretanto, entre as despesas discricionárias 
está o investimento, que vem caindo de forma acentuada. No caso do governo 
central, caiu para R$ 47,5 bilhões, em 20173, com queda real de 44,2% em relação 
a 2014. Em queda desde 2015, os investimentos estaduais agregados foram ainda 
menores nos 12 meses entre novembro de 2016 e outubro de 2017 do que nos 12 
meses imediatamente anteriores, não ultrapassando a casa dos R$ 29,4 bilhões. Vai 
se consolidando, portanto, um quadro em que cada vez mais os recursos disponí-
veis para a União e os governos estaduais se direcionam para gastos com previdên-
cia e pessoal, com impactos indiretos negativos relevantes sobre as demais áreas 
ou setores. 

3 A aceleração dos gastos do Regime Geral de Previdência 
Social

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) vem apresentando deficit desde me-
ados da década de 90. Embora existam oscilações conjunturais, em função das 
flutuações econômicas, prevalece do ponto de vista estrutural um ritmo de cres-
cimento da despesa insustentável a médio e longo prazos e uma tendência de in-
cremento dos desequilíbrios financeiros. No período de 1995 a 2017, a despesa 
do RGPS cresceu 297,7%4  em termos reais, ou seja, praticamente quadru-

2 No caso do governo central, foi considerada a despesa com BPC/LOAS.
3 Valores a preços de dezembro de 2017, corrigidos pelo IPCA.
4 Cálculo feito a partir dos valores nominais corrigidos para dezembro de 2017 pelo INPC/IBGE.

GRÁFICO 2    
Participação dos gastos agregados dos estados com 
pessoal ativo, inativo e totais  
2006 a 2016 - Em % da receita corrente líquida agregada 
dos estados
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plicou mesmo já descontada a infla-
ção (ver gráfico 3 e tabela A3 do ane-
xo), que implica em um incremento 
médio anual de 6,5% a.a., um ritmo 
insustentável a médio e longo pra-
zos. A taxa de 6,5% a.a. real significa 
dobrar a despesa em termos reais a 
cada 11 anos. Mesmo em 2017, que foi 
um ano em que não houve ganho real do 
salário mínimo, a despesa cresceu 6,7% 
em termos reais.

Neste mesmo período, que foi marcado 
por uma intensa formalização, a arre-
cadação cresceu ao ritmo médio anual 
de 4,6% a.a.. Portanto, o incremento do 
deficit se deu mesmo com um resultado extremamente positivo em termos de ar-
recadação. Como consequência deste desempenho, o deficit do RGPS, a preços 
de dezembro de 2017, saltou de cerca de R$ 1,1 bilhão, em 1995, para R$ 183,9 
bilhões, em 2017. No período de 1995 a 2017, o deficit acumulado foi de R$ 
965,9 bilhões em valores nominais e R$ 1,4 trilhão em valores a preços de 
dezembro de 2017, corrigido pelo INPC/IBGE (tabela A2 e A3 do anexo).

 A despesa, em valores nominais, cresceu 
do patamar de R$ 32,6 bilhões, em 1995, 
para R$ 557,2 bilhões, em 2017 (alta de 
1.611% - ver tabela A2 do anexo). Entre 
2012 e 2017, a despesa do RGPS cres-
ceu a média anual de R$ 48,1 bilhões. 
Em % do PIB, a despesa do RGPS 
passou de 4,6% para 8,4% do PIB en-
tre 1995 e 2017, ou seja, alta de 3,8% e 
média anual de incremento de cerca 
de 0,17% do PIB no referido período, 
que se trata de um ritmo de cresci-
mento elevado.

No tocante à evolução do estoque de benefícios do RGPS, em uma análise de mais 
longo prazo, entre dezembro de 2007 e o mesmo mês de 2017, a quantidade de 
benefícios emitidos pelo RGPS aumentou 35,1%, passando de 22,1 milhões para 
29,8 milhões (gráfico 5). Isso significa que, em média, o estoque cresceu em torno 
de 774 mil benefícios a mais por ano. Em dezembro de 2017, do total de 29,8 mi-
lhões de benefícios, cerca de 20,3 milhões (68,1%) foram emitidos para a clientela 
urbana, sendo os demais 9,5 milhões (31,9%) direcionados à clientela rural. O 
estoque de benefícios emitidos pelo INSS (RGPS e assistenciais), entre dezembro 
de 2007 e o mesmo mês de 2017, cresceu a uma média de 933 mil benefícios a 

GRÁFICO 3    
Arrecadação, Despesa e Resultado do RGPS de 1995 
a 2017 
(em R$ bilhões a preços de dezembro de 2017 – INPC/
IBGE)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Fazenda

377,6

141,2

561,6

-1,1

-183,9
-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

Arrecadação líquida Despesa com bene�cios do RGPS
Resultado do RGPS

GRÁFICO 4    
Arrecadação, Despesa e Resultado do RGPS
1995 a 2017 em % do PIB

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministério da Fazenda – 
2018, estimativa sujeita à revisão
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mais por ano. Em termos de ritmo de 
crescimento, entre 2007 e 2017, foi re-
gistrado incremento de médio anual no 
patamar de 3,1% a.a. e 3,2% a.a., respec-
tivamente, para o RPGPS e para o INSS 
(considerando também os benefícios 
assistenciais). Portanto, há atualmente 
no RGPS um crescimento vegetativo 
dos benefícios na casa dos 3% ao ano. 
O menor ritmo observado em 2017 está 
relacionado ao processo de revisão dos 
benefícios por incapacidade.

A tendência natural da despesa do 
RGPS é de forte incremento em fun-
ção do rápido e intenso processo de 
envelhecimento populacional pelo qual 
o país vem passando. Além da pressão 
da despesa em função da questão demo-
gráfica, algumas regras inadequadas do 
INSS acabam potencializando a pressão 
nas finanças do RGPS. Uma das maio-
res distorções no RGPS é a existência 
da aposentadoria por tempo de contri-
buição (ATC) sem idade mínima, que 
exige para se aposentar 35 anos de con-
tribuição para homens e 30 anos para as 
mulheres, independentemente da idade. 
Embora o fator previdenciário funcio-
nasse como mecanismo para garantir um maior equilíbrio entre contribuições e 
fluxo esperado de benefícios, o referido equilíbrio ficou ameaçado com a insti-
tuição da regra 85/95 progressiva, por meio da Lei 13.183/2015, que flexibilizou 
a aplicação do fator dependendo da soma de idade mais tempo de contribuição. 
O fim gradual da aposentadoria por tempo de contribuição e o estabelecimento 
de idade mínima progressiva são fundamentais para a sustentabilidade a médio e 
longo prazos do RGPS, sendo que, na realidade, trata-se de um debate que já vem 
sendo travado, pelo menos, desde meados da década de 90. A ATC gera aposen-
tadorias precoces para trabalhadores que pertencem à elite formal do mercado de 
trabalho no setor privado (ver Costanzi e Ansiliero 2017a, Costanzi 2017, Costanzi 
e Ansiliero 2017, Costanzi e Ansiliero 2016). Ainda no ano de 2016, a idade média 
de aposentadoria para a ATC5  foi de 54,9 anos, sendo 55,8 anos para homens e 
53,25 para mulheres.

5 Considerando a espécie B 42 e não levando em consideração as aposentadorias especiais.

GRÁFICO 5    
Evolução da Quantidade de Benefícios Emitidos pela 
Previdência Social - Em milhões de benefícios - 2007 
a 2017 (dezembro)

Fontes: Anuário Estatístico da Previdência Social - AEPS; Boletim Estatísti-
co da Previdência Social – BEPS. Elaboração: SPREV/MF.

GRÁFICO 6    
Idade Média de Aposentadoria na ATC – RGPS 1995 
a 2016

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria de Previdência/Ministério 
da Fazenda e do Boletim Estatístico de Pessoal (BEPS)
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Cabe ressaltar que muitos dos parâmetros que ainda são utilizados no RGPS são 
similares àqueles estabelecidos na Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) de 
1960. Na referida lei, a chamada aposentadoria por tempo de serviço (que seria 
a atual por tempo de contribuição) já exigia 35 e 30 anos de tempo de serviço, 
respectivamente, para integral e proporcional. Na sua primeira versão, exigia uma 
idade mínima de 55 anos, que foi revogada em 1962. A chamada aposentadoria 
por velhice (que seria a atual por idade) também demandava 65 anos de idade 
para homens e 60 anos de idade para mulheres, com cinco anos de contribuição. 
Portanto, a idade mínima de 65 anos já existe na legislação brasileira pelo menos 
desde 1960, mas sempre foi uma regra apenas para aqueles com menor tempo de 
contribuição, ou seja, aqueles com menor estabilidade ou maior dificuldade de in-
serção no mercado formal de trabalho. Não deixa de ser surpreendente que, após 
profundas transformações demográficas pelo qual o país passou desde 1960, ainda 
prevaleçam parâmetros de quase 60 anos atrás. A previdência precisa se adaptar às 
transformações da sociedade, em especial, as demográficas. 

Para exemplificar essas transformações, cabe citar que, atualmente, a expectativa 
de (sobre)vida de uma pessoa idosa de 60 anos está em 22,3 anos, que era a ex-
pectativa para uma pessoa de 45 anos em 1940. A expectativa de (sobre)vida de 
uma pessoa de 60 anos, em 1940, era de 13,2 anos, semelhante à que prevalece 
atualmente para pessoas de 73 anos. De forma similar, uma pessoa com 55 anos, 
em 1940, tinha uma expectativa de (sobre)vida de 16 anos, que é próxima daquela 
que prevalece atualmente para uma pessoa de 69 anos (15,8 anos). Obviamente 
que esse aumento da expectativa de vida precisa ser comemorado, entretanto, tem 
implicações sobre a duração esperada dos benefícios que exigem ajustes nas regras 
de concessão/manutenção de benefícios previdenciários. 

4 A aceleração dos gastos dos Regimes Próprios de Previdência 
Social dos servidores públicos (RPPSs)

Enquanto o RGPS conta com mais de 54 milhões de contribuintes e distribui qua-
se 30 milhões de benefícios, os contribuintes dos RPPSs são cerca de 6 milhões e 
os benefícios distribuídos menos de 4 milhões. Os RPPSs beneficiam, portanto, 
um público bem menor do que o RGPS. 

É sintomático, entretanto, que – embora os RPPSs beneficiem muito menos gente 
do que o RGPS – o tamanho do deficit dos RPPSs seja similar ao do RGPS, ou seja, 
próximo de R$ 180 bilhões em 2017. Os números precisos do deficit dos RPPSs 

TABELA 1
Deficit previdenciário dos RPPSs em R$ bilhões nominais

Fonte: relatórios resumidos de execução orçamentária da União, Santos et al. (2017ª) para os estados e coordenação de finanças públicas do IPEA para os municípios 

 União Estados Municípios Total 

2014 -66.95 -73.75 -4.93 -145.62 

2015 -72.29 -77.39 -6.23 -155.91 

2016 -77.09 -85.00 -8.69 -170.79 
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em 2017 ainda não foram fechados – a estimativa de R$ 180 bilhões se baseia nos 
dados disponíveis até o quinto bimestre –, mas os dados de 2016 mostram que o 
deficit dos RPPSs até pouco tempo era superior ao do RGPS.

Registre-se, ademais, que o deficit do RPPS atinge de modos distintos os entes fe-
derados. O caso dos municípios é paradigmático nesse sentido porque a maioria 
optou por não constituir RPPS. Ou seja, os servidores públicos de mais de 3500 
municípios se aposentam pelo RGPS, como os demais cidadãos brasileiros. Por 
outro lado, centenas de municípios dentre os 2082 que têm RPPSs ativos foram 
criados recentemente e, portanto, têm muito poucos servidores inativos. Daí que 
o deficit dos RPPSs municipais é bem menor do que o verificado na União e nos 
estados. Por isso, aliás, o foco da presente nota é na União e nos estados.

Tal como ocorreu com o RGPS, as des-
pesas com benefícios previdenciários 
cresceram espetacularmente na última 
década em vários estados, ainda que a 
média das taxas de crescimento médias 
anuais dos estados (da ordem de 7% ao 
ano) tenha sido superior ao crescimento 
anual médio do agregado dos gastos es-
taduais com inativos (5,2%) – uma vez 
que esse último agregado é fortemen-
te dependente de RJ e SP, cujos gastos 
com inativos, assim como na União, 
cresceram relativamente pouco no perí-
odo 2006-2016.

TABELA 2
Municípios brasileiros por faixa populacional e existência ou não de regimes próprios de previdên-
cia para os servidores públicos estatutários municipais

Fonte: IBGE (2017) e Ministério da Fazenda 

Faixa populacional 

(número de habitantes) 

Total de 
municípios 

(1) 

Municípios c/ 
RPPSs ativos (2) 

(2)/(1) 
População total 

(3) 

População -
municípos 

c/RPPSs ativos (4) 
(4)/(3) 

Até 5.000 1235 349 28.3% 4,184,601 1,178,570 28.2% 

5.001 a 10.000 1215 350 28.8% 8,664,121 2,504,530 28.9% 

10.001 a 20.000 1352 447 33.1% 19,379,074 6,517,661 33.6% 

20.001 a 50.000 1103 483 43.8% 33,526,377 14,821,515 44.2% 

50.001 a 100.000 355 206 58.0% 24,658,771 14,598,500 59.2% 

100.001 a 500.000 268 206 76.9% 4,622,975 43,686,194 80.0% 

+ de 500.000 41 41 100.0% 59,585,566 59,585,566 100% 

Distrito Federal 1 NA NA 3,039,444 NA NA 

Total 5570 2082 37.4% 207,660,929 142,892,536 68.8% 

GRÁFICO 7    
Taxas de crescimento anuais dos gastos reais com 
inativos nos estados brasileiros e na União (2006-
2016)

Fonte: Santos et al. (2017b) e relatório resumido de execução orçamentária 
da União (vários números)
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Santos et al. (2017a) apontam como de-
terminantes do crescimento das despe-
sas previdenciárias dos estados o rápido 
crescimento do número de servidores 
aposentados e os fortes aumentos de 
salários concedidos aos servidores pú-
blicos entre 2004 e 2014 em quase todo 
o Brasil. Esses últimos aumentos leva-
ram, em quase todos os estados, a um 
rápido crescimento dos gastos também 
com pessoal ativo no mesmo período 
– ainda que menor do que o verificado 
nos gastos com inativos. Mas ambos os 
crescimentos médios dos gastos com 
ativos e inativos foram maiores que o crescimento médio da receita corrente lí-
quida dos estados no mesmo período, e daí o aumento dos gastos com pessoal 
em porcentagem da receita corrente líquida dos estados apontado acima (gráfico 
2). Daí também o alto peso dos gastos com pessoal ativo e inativo dos estados em 
relação às suas respectivas receitas correntes líquidas em 2016 – último ano para o 
qual os dados estão disponíveis (gráfico 8).

O alto comprometimento atual da receita corrente líquida dos estados com gastos 
com pessoal é particularmente preocupante à luz da expectativa de um grande 
número de novas aposentadorias de servidores públicos nos próximos anos6. Essa 
expectativa se deve ao fato de que – por conta de decisões de contratação tomadas 
décadas atrás – o peso dos servidores acima de 50 anos nas administrações públi-
cas estaduais e na União (gráficos 9 e 10) é, em geral, bastante elevado atualmente, 
variando de cerca de um terço até, em casos mais extremos, próximo da metade do 
quadro atual de servidores ativos.

6 Ver, para o caso da União, Schettini et al. (2018).

GRÁFICO 8    
Gastos efetivos com pessoal em relação à RCL dos 
estados (2016)

Fonte: Santos et al. (2017b)
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GRÁFICO 9    
Estrutura etária dos servidores federais civis em 2005 
e 2015

GRÁFICO 10    
Estrutura etária dos servidores e militares estaduais 
em 2005 e 2015

Fonte: RAIS Fonte: RAIS
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A conjugação de gastos com pessoal já próximos dos máximos legais e a expectati-
va de forte crescimento nos gastos com inativos derivado do aumento do número 
de novas aposentadorias colocam forte pressão sobre os gastos dos estados com 
funcionários públicos ativos – cuja importância relativa no gasto com pessoal total 
tende a diminuir em grande parte dos estados e na União. Essa pressão certamente 
redundará em quedas nos salários reais dos servidores públicos e em dificuldades 
crescentes de reposição dos novos servidores aposentados, com grande possibi-
lidade de prejuízo para a capacidade das administrações públicas de proverem os 
serviços públicos clássicos de saúde, segurança e educação.

5 Os principais impactos esperados com a reforma da previ-
dência em tramitação no Congresso Nacional

Como descrito acima, atualmente se observa um ritmo de crescimento elevado da 
despesa previdenciária que não é sustentável a médio e longo prazos, inclusive por-
que tal ritmo tende a ser pressionado pelo rápido e intenso processo de envelhe-
cimento populacional que deverá prevalecer nas próximas décadas. Ademais, com 
a expansão dos salários reais dos servidores no período posterior a 2004, houve 
pressão tanto na folha de pessoal ativo como – em função da regra de integralidade 
e paridade – nos gastos com inativos. No consolidado do governo central, estados 
e DF, os gastos com previdência e pessoal consumiram, em 2016, cerca de 69,1% 
da receita líquida. A despeito de já bastante elevados, os gastos com servidores 
inativos dos estados e da União devem continuar pressionados por um grande vo-
lume de aposentadorias de servidores públicos esperadas para os próximos anos. 

Em função desse quadro, nota-se um crescente e elevado comprometimento dos 
orçamentos públicos com as despesas previdenciárias e de pessoal, tanto na União 
quanto nos governos estaduais, com efeitos indiretos negativos sobre a prestação 
de serviços públicos nas demais áreas. Neste contexto, a reforma da previdência 
é essencial para evitar que essas tendências se agravem ainda mais nos próximos 
anos. 

A reforma traz mudanças fundamentais como o fim gradual da aposentadoria 
por tempo de contribuição sem idade mínima no RGPS, instituindo, com regra 
de transição muito suave, uma idade mínima comum de 65 anos para homens e 
62 anos para mulheres, tanto para servidores públicos como para trabalhadores 
do setor privado. Além disso, a atual proposta de reforma finaliza o processo de 
convergência dos RPPS ao RGPS, com a instituição obrigatória da previdência 
complementar nos regimes dos servidores, garantido que passem a ter o mesmo 
teto de valor de benefício daqueles vinculados ao INSS. Trata-se de medida que 
melhora a situação fiscal e atuarial dos RPPSs, gera equidade entre os trabalhado-
res do setor privado e do INSS, bem como gera ganhos de sustentabilidade com 
impactos positivos sobre a distribuição de renda.
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Anexo

TABELA A1
Despesas com RGPS, Pessoal (ativo e inativo), BPC/LOAS, Primária e Receita Líquida do Governo 
Central – 2010 a 2017 – em R$ milhões

Fonte: Elaboração a partir de dados da Secretaria do Tesouro Nacional 

Ano 
Receita 
Líquida 

Despesa 
Primária 

RGPS 

(1) 

Pessoal 

(2) 

BPC 

LOAS 

(3) 

4 = 1+2+3 
4 em % da 

receita 
líquida 

4 em % da 
despesa 
primária 

2010 785.161 706.388 254.859 168.405 22.502 445.766 56,8 63,1 

2011 825.234 731.711 281.438 181.439 25.236 488.114 59,1 66,7 

2012 888.495 812.632 316.590 188.394 29.543 534.527 60,2 65,8 

2013 997.088 920.095 357.003 205.153 33.944 596.100 59,8 64,8 

2014 1.023.013 1.040.223 394.201 222.375 38.558 655.134 64,0 63,0 

2015 1.043.105 1.158.701 436.090 238.499 42.538 717.127 68,7 61,9 

2016 1.088.118 1.249.393 507.871 257.872 48.990 814.733 74,9 65,2 

2017 1.154.607 1.279.008 557.235 284.041 53.744 895.020 77,5 70,0 
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TABELA A2
Arrecadação, Despesa e Resultado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de 1995 a 2017 
(Em R$ bilhões nominais e em % do PIB)

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda.

Ano ou Período 
Em R$ bilhões nominais Em % do PIB 

Arrecadação Despesa Resultado Arrecadação Despesa Resultado 

1995 32,2 32,6 -0,4 4,6 4,6 -0,1 

1996 40,4 40,6 -0,2 4,7 4,8 0,0 

1997 44,1 47,2 -3,1 4,6 5,0 -0,3 

1998 46,6 53,7 -7,1 4,7 5,4 -0,7 

1999 49,1 58,5 -9,4 4,5 5,4 -0,9 

2000 55,7 65,8 -10,1 4,6 5,5 -0,8 

2001 62,5 75,3 -12,8 4,7 5,7 -1,0 

2002 71,0 88,0 -17,0 4,8 5,9 -1,1 

2003 80,7 107,1 -26,4 4,7 6,2 -1,5 

2004 93,8 125,8 -32,0 4,8 6,4 -1,6 

2005 108,4 146,0 -37,6 5,0 6,7 -1,7 

2006 123,5 165,6 -42,1 5,1 6,9 -1,7 

2007 140,4 185,3 -44,9 5,2 6,8 -1,6 

2008 163,4 199,6 -36,2 5,3 6,4 -1,2 

2009 182,0 224,9 -42,9 5,5 6,7 -1,3 

2010 212,0 254,9 -42,9 5,5 6,6 -1,1 

2011 245,9 281,4 -35,5 5,6 6,4 -0,8 

2012 275,8 316,6 -40,8 5,7 6,6 -0,8 

2013 307,1 357,0 -49,9 5,8 6,7 -0,9 

2014 337,5 394,2 -56,7 5,8 6,8 -1,0 

2015 350,3 436,1 -85,8 5,8 7,3 -1,4 

2016 358,1 507,9 -149,7 5,7 8,1 -2,4 

2017 374,8 557,2 -182,4 5,7 8,4 -2,8 

Acumulado de 1995 a 
2017 

3.755,4 4.721,3 -965,9    

Variação Acumulada de 
1995 a 2017 em % ou em 
% do PIB 

1.065 1.611 45.902 +1,1 +3,8 -2,7 

Variação Média anual em 
%a.a. ou % do PIB de 1995 
a 2017 

11,8 13,8 32,1 +0,05 +0,17 -0,12 
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TABELA A3
Arrecadação, Despesa e Resultado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de 1995 a 2017
(Em R$ bilhões de dezembro de 2017 INPC/IBGE)

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda.

Ano / Período Arrecadação líquida Despesa do RGPS Resultado do RGPS 

1995 140,1 141,2 -1,1 

1996 152,7 153,7 -1,0 

1997 157,9 168,9 -11,0 

1998 160,9 185,4 -24,5 

1999 161,3 192,1 -30,8 

2000 172,3 203,3 -31,0 

2001 179,6 216,2 -36,6 

2002 184,8 228,8 -44,0 

2003 180,0 238,8 -58,7 

2004 196,9 263,9 -67,0 

2005 215,4 290,0 -74,6 

2006 237,7 318,8 -81,1 

2007 259,4 342,4 -83,0 

2008 283,1 346,2 -63,0 

2009 300,5 371,5 -71,0 

2010 332,6 400,5 -67,8 

2011 362,1 414,8 -52,7 

2012 385,1 442,5 -57,4 

2013 403,4 469,3 -65,9 

2014 418,1 488,4 -70,3 

2015 396,8 493,9 -97,1 

2016 371,5 526,5 -155,0 

2017 377,6 561,6 -183,9 

Acumulado de 1995 a 2017 6.029,9 7.458,5 -1.428,6 

Variação Acumulada 1995 a 
2017 em % 

169,6% 297,7% 16.357,9% 

Variação Média Anual de 
1995 a 2017 em % a.a. 

4,6%a.a. 6,5%a.a. 26,1%a.a. 
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