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1  INTRODUÇÃO

Este trabalho é uma versão atualizada de artigo homônimo publicado na primeira
edição deste livro. Optou-se pela atualização do artigo por dois motivos princi-
pais: primeiro, demonstrar que muitas das disfuncionalidades apontadas e com-
provadas estatisticamente no final de 1999 permanecem, apesar das duas refor-
mas que o sistema previdenciário brasileiro sofreu nos últimos seis anos, e, segun-
do, verificar se, e em que grau, alguns dos problemas do sistema foram minimizados
com a reforma de 1998.

A releitura do artigo permitiu verificar que, infelizmente, as mudanças
implementadas nos últimos anos não foram suficientes para sanear o sistema
previdenciário brasileiro, que continua apresentando dificuldades financeiras e
carente de uma reformulação estrutural condizente com a nova realidade
demográfica, social e econômica do país.

A seguridade social deve ser entendida como um conjunto de políticas e
ações articuladas com o objetivo de amparar o indivíduo e/ou o grupo familiar
ante os eventos decorrentes de morte, doença, invalidez, desemprego e incapaci-
dade econômica em geral. Como não poderia deixar de ser, o caráter genérico da
definição comporta um sem-número de variantes no campo prático, dependendo
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de fatores políticos, econômicos, sociais, históricos e culturais que influenciaram
a evolução de cada sistema em particular.

A seguridade social, como consagrada na Constituição Federal, tem três com-
ponentes: seguro social, assistência social e saúde. Neste texto vamos nos ater à
primeira dessas componentes, lembrando sempre, porém, que no imaginário
coletivo as duas primeiras se confundem. Isso se deve ao fato de que os pagamentos
das duas componentes foram realizados sempre por uma única instituição. Essa
não-separação dos dois conceitos se reflete também nos dados coletados junto à
população.

O seguro social, também conhecido como previdência social, se constitui
em um programa de pagamentos em dinheiro e/ou serviços prestados ao indivíduo
e/ou a seus dependentes, geralmente condicionado à preexistência de um vínculo
contributivo ao sistema, como compensação parcial ou total da perda de capaci-
dade laborativa. Tal perda pode ser efetiva ou presumida. Nos sistemas
previdenciários atuais, a idade avançada é uma dessas situações em que se presume
a perda. Obviamente é um acordo social a definição da idade a partir da qual essa
perda é presumida, pois tal idade não existe, biologicamente. O estado de higidez
varia enormemente entre culturas, classes sociais e ocupações, através do tempo, e
também entre indivíduos (ver o Capítulo 1 deste livro).

Assim, a idade avançada, além de status biológico e parte do ciclo de vida, é
um constructo social. As culturas, em geral, definem (ou definiram) seus grupos
etários como os admitidos nas culturas ocidentais, quase sempre consistentes nas
suas diversas funções. As mulheres, por exemplo, têm, em diversas culturas, idades
mínimas de aposentadoria por idade inferiores às requeridas ao homem, ainda
que tenham menor mortalidade e menor morbidade nessas faixas etárias. Podemos
entender essa diferenciação como produto de uma sociedade dominada por ho-
mens, em que o “sexo frágil” merece condições mais amenas.1 A alegação (verda-
deira) do custo de oportunidade versus funções reprodutivas e de responsabilida-
des familiares raramente é utilizada.

É bem recente, considerando um corte através de todos os estratos sociais, a
idéia de que idade avançada implica ausência de atividade laborativa, e o seguro
social, na sua forma moderna, garantido pelo Estado, foi a condição sine qua non
para que tal idéia se concretizasse. É claro que outras formas de suporte, como a
família e a caridade social, existiam, mas sua abrangência era restrita e não excluía

1. Ainda que o discurso sobre esse assunto inclua alegações de dupla jornada de trabalho, responsabilidades familiares, compensações
pela discriminação no trabalho/salário etc.
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a colaboração do idoso em vários labores domésticos e/ou comunitários. A exis-
tência de um seguro social, por outro lado, presume um nível razoável de riqueza
na sociedade para que os indivíduos, produtivos ou não, possam usufruir de uma
renda regular.

Outra situação que pode levar à perda da capacidade laborativa e, conse-
qüentemente, à elegibilidade a um benefício previdenciário é o trabalho árduo ou
sob condições inclementes por um longo período. Um exemplo típico é o dos
mineiros na virada do século XIX para o século XX, que trabalhavam em minas
subterrâneas sob condições extremamente adversas. Nessa situação havia perda
efetiva da capacidade laborativa, ainda que o tempo necessário para essa perda
variasse de indivíduo para indivíduo. A legislação brasileira tornou mais abrangente
esse conceito e definiu uma aposentadoria por tempo de serviço (mais tarde, de
contribuição) independente do tipo de trabalho envolvido. Atualmente, é o bene-
fício que representa a maior fatia dos gastos dentro da previdência social.

No Brasil o conceito de aposentadoria cria uma situação esdrúxula com relação
a outros povos. As palavras retraite, retirement, retiro, taishoku, são traduções de
aposentadoria e indicam todas uma saída da força de trabalho. Culturalmente, o
brasileiro não entende a aposentadoria como a cessação da atividade laboral. Em
outros países o recebimento do benefício é condicionado legalmente à saída efetiva
do mercado de trabalho, ou o seu valor é reduzido, caso o beneficiário volte (ou
continue) a trabalhar, para desestimular tal comportamento.

2  HISTÓRICO

O desenvolvimento da seguridade social no Brasil se deu através da criação e
posterior fusão de várias caixas de aposentadorias e pensões para determinados
segmentos de trabalhadores, tendo como marco legal a Lei Eloy Chaves, promulga-
da em 1923. A Constituição de 1988 representou a última etapa da universalização
da cobertura previdenciária, além de ter apresentado um novo conceito de prote-
ção social, o da seguridade social com suas três componentes (previdência, assis-
tência e saúde). O texto constitucional estabeleceu como princípios básicos para o
novo sistema a universalização da cobertura, a equivalência de benefícios urbanos
e rurais, a seletividade na concessão dos benefícios, a irredutibilidade do valor das
prestações, a equanimidade no custeio, a diversificação da base de financiamento, a
descentralização e participação de trabalhadores na gestão, avançando no sentido
de conceituar a seguridade social como um contrato social coletivo, integrante do
próprio direito de cidadania, em que benefícios seriam concedidos conforme a
necessidade e o custeio seria feito segundo a capacidade de cada um.
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Pelo novo dispositivo constitucional os trabalhadores da iniciativa privada
passaram a fazer parte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e para o
funcionalismo público foi prevista a instituição do Regime Jurídico Único (RJU)
e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das
autarquias e das fundações públicas. Na análise que se segue nos centralizaremos
no sistema RGPS.

A situação do sistema previdenciário vem se deteriorando com o passar do
tempo. De fato, a razão de contribuintes por beneficiário2 caiu dramaticamente,
como mostra o Gráfico 1: por volta de 1940 tínhamos cerca de 31 contribuintes
para cada beneficiário; no início da década de 1980 a proporção era de 2,9 para 1
e hoje temos menos de dois contribuintes na ativa para cada beneficiário. Sob as
condições atuais de elegibilidade, a nossa projeção aponta para uma relação de 1,2
para 1 em 2030 — obviamente esse número deve ser entendido como um cená-
rio, pois se esta situação viesse a ocorrer, o sistema quebraria antes.

Embora qualquer comparação internacional deva ser interpretada com o
devido cuidado, a Tabela 1 apresenta, para alguns países selecionados, a razão de
dependência de idosos na população, que pode ser utilizada como uma proxy para
a razão de dependência do sistema previdenciário — esta última considerando
como idosa toda a população maior de 65 anos. Observa-se que, embora com
uma estrutura etária muito mais jovem do que na maioria dos países selecionados,
a razão de dependência previdenciária brasileira já correspondia no ano 2000 a
0,30. Essa razão era mais elevada que a de países com uma estrutura etária mais
envelhecida, como Estados Unidos e Argentina.

2. Essa razão de contribuintes por beneficiários é o inverso do que é usualmente conhecido como razão de dependência previdenciária,
ou seja, o número de beneficiários (dependentes) por contribuintes.
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O que responderia então pelo aparente paradoxo de termos uma previdência
deficitária em um país com população comparativamente jovem? As razões são
muitas, tanto do lado dos beneficiários como dos contribuintes. O primeiro fato
a ressaltar é que não estamos aposentando apenas os idosos mas também os jovens.
Antes da Emenda Constitucional 20, de 1998, existia o conceito de tempo de
serviço que levava a aposentadorias precoces. Como demonstra a Tabela 2, em
1993, 63% dos homens se aposentaram por tempo de serviço com idade inferior
a 55 anos; entre as mulheres, esse percentual sobe para 74%, configurando-se um

TABELA 1
RAZÃO DE DEPENDÊNCIA DEMOGRÁFICA (POP. 65+ / POP. 15-64) E RAZÃO DE DEPENDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA (BENEFICIÁRIOS/CONTRIBUINTES) EM PAÍSES SELECIONADOS — 2000

Países Beneficiários/contribuintes População maior de 65 anos/PIA

Inglaterra 0,40 0,24

Brasil 0,30 0,08

Estados Unidos 0,27 0,19

Japão 0,39 0,25

Canadá 0,31 0,18

Alemanha 0,48 0,24

França 0,50 0,24

Itália 0,71 0,27

Argentina 0,29 0,16

Fontes: Bongaarts (2004), Banco Mundial (2004) e Beltrão et alii (2000).

TABELA 2
PERCENTUAL DE APOSENTADORIA POR TEMPO SERVIÇO OU DE CONTRIBUIÇÃO ATÉ A IDADE
NA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB)
[em %]

1993 1998 2002
Idade no início do benefício

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Até 44 anos   6 14 20 27   6   5

Até 49 anos 29 45 49 60 22 39

Até 54 anos 63 74 75 83 55 76

Até 59 anos 86 94 91 98 84 97

Até 64 anos 98 99 99 99 98 99

Fonte: AEPS (1995/1996 e 2002).
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padrão de aposentadoria extremamente precoce. Em 2002, esse padrão ainda se
mantém, porém com percentuais de 55% e 76%, respectivamente (só que na
aposentadoria por tempo de contribuição). Parte do adiamento que ocorreu entre
os homens se refere à eliminação da aposentadoria proporcional. Ocorre que, até
bem pouco tempo, o Brasil se encontrava entre os poucos países do mundo que
ainda ofereciam aposentadoria por tempo de serviço/contribuição sem limite
etário.3

O Gráfico 2 mostra que, em 1993, apenas 30,5% dos benefícios de aposen-
tadoria urbanos em número e 17,8% em valor eram por idade, descaracterizando
completamente a imagem de que todos os aposentados são idosos. Em 2002, essa
situação se exarceba com os benefícios de aposentadoria urbanos por idade
contabilizando 24,6% em número e 18,2% em valor.

Os Gráficos 3 a 6 apresentam as distribuições cumulativas de todos os novos
beneficiários (não incluídos os benefícios de pensão), desagregadas por condição
de domicílio, urbana e rural, e para dois anos: 1993 e 2002. Ainda que sejam
somente dois pontos no tempo, podemos ter alguma idéia da evolução das con-
cessões. Em 1993, a proporção de concessões de benefícios urbanos, tanto para
homens como para mulheres, com menos de 50 anos era de 50%. Já em 2002,
esse percentual aumenta para 62% no caso dos homens e para 67% no das mulhe-
res. Considerando-se o limiar de 65 anos, houve uma quase estabilidade na pro-
porção de concessões abaixo dessa idade, indo de 87% e 93% em 1993, respecti-
vamente, para homens e mulheres, para cerca de 88% e 90% em 2002 .

3. Essa situação foi relativamente contornada pelo fator previdenciário, para o caso dos trabalhadores da iniciativa privada e proibida
para os funcionários públicos, ambas as situações incorporadas pela Emenda Constitucional 20, de dezembro de 1998.
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A diferença no tempo é muito maior na clientela rural. Em 1993, já com a
redução da idade para elegibilidade de aposentadoria por idade, as mulheres com
menos de 60 anos representavam cerca de 45% das novas concessões e, em 2002,
esse percentual passou para 90%. Considerando-se o limiar de 65 anos, o aumento
no período foi de cerca de 20%, indo de uma média para ambos os sexos em
torno de 77% em 1993 para 93% em 2002 .

Do lado dos contribuintes, a partir do final da década de 1970 há um
“descolamento” entre o que é o universo de potenciais aportantes — a População
Economicamente Ativa (PEA) — e o conjunto daqueles que efetivamente reco-
lhem suas contribuições (ver Gráficos 7 e 8). As causas são múltiplas, desde o
desemprego e a informalização que atingem o mercado de trabalho concomitante
a um movimento, em escala global, de terciarização e terceirização, até um certo
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nível de descontrole da arrecadação previdenciária, refletido em um alto nível de
evasão [ver Oliveira, Beltrão e Ferreira (1997)] .

Não há, entretanto, como deixar de reconhecer que a chamada “cunha fiscal”,
ou seja, o diferencial entre o salário pago ao trabalhador e o custo da mão-de-obra
para o empregador no mercado formal, desempenha papel preponderante nesse
fenômeno. Como demonstram os Gráficos 9 e 10, a conseqüência da queda da
relação contribuintes/beneficiários (já que se pretendia manter o equilíbrio do
sistema) foi uma violenta elevação das alíquotas: no caso do empregado, em um
período de 60 anos, elas aproximadamente triplicaram; no caso do empregador,
esse acréscimo foi de sete vezes! Como resultado, temos atualmente um recorde
mundial em termos de alíquotas previdenciárias, com um total pago pelos empre-
gados e empregadores que chega, em média, a 32%.
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Os Gráficos 11 e 12 apresentam a distribuição de beneficiários e não-
beneficiários e sua condição de atividade por sexo e faixa etária em 1992 e 2002
[dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)]. Como defini-
ção utilizada na PNAD, são consideradas pessoas economicamente ativas aquelas
que tomaram alguma providência efetiva de procurar trabalho na semana de refe-
rência e as que tinham trabalho durante o período ou parte dele. Os beneficiários
são definidos como pessoas que, na semana de referência, eram aposentados, pen-
sionistas do RGPS ou de um regime previdenciário do funcionalismo público da
União, estados ou municípios, ou recebiam algum tipo de benefício assistencial
de prestação continuada.

É bem óbvia a contração da população ativa ainda não em gozo de benefício,
em idade avançada, com a concomitante expansão da população beneficiária (ativa
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ou não). Houve também uma ligeira expansão da população de beneficiários ainda
na PEA, porém com um crescimento bem menor do que o experimentado pela
população de beneficiários. Para os homens é perceptível a contração dos traba-
lhadores formais diante do crescimento do segmento informal. Entre as mulheres,
observa-se a expansão tanto no mercado formal como no informal, sendo esse
crescimento, porém, superior no informal. Esses movimentos, no caso da popula-
ção rural, estão descritos em mais detalhes nos artigos de Delgado, Saboia e Beltrão
et alii.

3  CENÁRIO PARA O FUTURO

Se a atual situação da previdência social já é de insolvência, presume-se que seu
futuro seja absolutamente catastrófico, pois o envelhecimento populacional passará
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a pesar mais fortemente. As pirâmides populacionais ilustradas nos Gráficos 14 a 19
demonstram com bastante clareza o crescimento do contingente de idosos relati-
vamente aos demais grupos populacionais. Como demonstram os gráficos, o percentual
de idosos na população crescerá dos atuais 16% para cerca de 30% em 2030.

Em termos de relação de dependência previdenciária, os modelos de simulação
demográficos atuariais desenvolvidos pelo IPEA/IBGE apontam para um cenário
de 1,2:1 em 2030, como já mencionado. Deve-se deixar claro que não se trata de
uma projeção mas de um cenário, pois, nesse caso, caeteris paribus, a alíquota de
contribuição seria de quase 100%! Obviamente, dada a exaustão da capacidade
contributiva, deduz-se que esse cenário jamais se concretizará. O Gráfico 20 ilustra
cenários de necessidade e financiamento do INSS, depois da implementação de



423O IDOSO E A PREVIDÊNCIA SOCIAL



424 FRANCISCO EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA – KAIZÔ IWAKAMI BELTRÃO – SONOE SUGAHARA PINHEIRO – FERNANDA
PAES LEME PEYNEAU – JOÃO LUÍS OLIVEIRA MENDONÇA

todos os dispositivos previstos nas Emendas Constitucionais 20 e 41 (Reforma da
Previdência). É certo, também, que esse cenário não se concretizará, pois algo
necessariamente deverá ocorrer primeiro: ou uma insolvência do sistema ou uma
profunda reforma.

A primeira “solução”, ou seja, a insolvência e a conseqüente ruptura
indiscriminada das promessas de direitos, deve ser evitada, em face dos seus tre-
mendos custos sociais. Para muitos idosos, principalmente aqueles que perderam
sua capacidade laborativa e/ou as condições de reingresso no mercado de trabalho,
isso significaria simplesmente condenação à miséria. Um país que tenha respeito
por sua cidadania jamais pode admitir esse tipo de desfecho. Outra forma de
ruptura ainda mais dramática é o recrudescimento inflacionário — na realidade,
uma forma dissimulada de confisco de direitos e aviltamento de passivos que não



425O IDOSO E A PREVIDÊNCIA SOCIAL

podem ser honrados sem a necessidade de travar um grande debate político sobre
a matéria. Como sabemos, esse “remédio” é extremamente pernicioso e também
precisa ser evitado.

Resta, portanto, como única solução decente, a alternativa de repensar o
modelo previdenciário brasileiro, repactuando direitos e obrigações. Trata-se de
um tema politicamente espinhoso, mesmo porque os prejuízos político-eleitorais
aparecem de imediato, enquanto os eventuais benefícios decorrentes do sanea-
mento do sistema ocorrem muito gradualmente, ao longo do tempo. Mesmo as-
sim, quando o total de promessas supera em muito as possibilidades de financiá-
las, só resta esse caminho. Enquanto persistirmos na ilusão de que se pode manter
um sistema perdulário e injusto como o brasileiro — que aposenta jovens em
pleno gozo de seu vigor laboral — estaremos cometendo uma enorme irres-
ponsabilidade para com os idosos deste país.

A questão fundamental é como ajustar os sistemas previdenciários em meio
a transformações no ambiente econômico, político e social e nas variáveis
demográficas, em sociedades com sérios problemas de desigualdade de renda, grande
contingente de pessoas fora do mercado formal, baixa escolaridade e governos
com sérios problemas orçamentários. As políticas previdenciárias não podem ser
consideradas em separado já que fazem parte de um cenário mais amplo que envolve
questões macro e micro de como elevar as taxas de crescimento, controlar a inflação
e as taxas de juros, controlar as dívidas dos setores público e privado, aumentar o
nível de escolaridade da população, incrementar taxas de emprego, melhorar a
distribuição de renda, ampliar o setor formal da economia etc. A busca do equilí-
brio é um processo contínuo de ajuste, e as mudanças devem sempre ser definidas
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com um prazo razoável de transição que permita à população e às instituições
tempo para reformular seus rumos diante das novas realidades e a partir de uma
discussão em âmbito nacional com os principais atores envolvidos.
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