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REFORMA TEMER: OS IMPACTOS DA PEC NO 287/2016  
SOBRE O RGPS

Luís Eduardo Afonso1

1 INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2016, o governo do Brasil lançou a mais abrangente proposta 
de reforma previdenciária da história recente do país. A Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) no 287/2016 pode ser classificada como uma reforma para-
métrica (por manter inalterada a estrutura do sistema e por alterar seus parâmetros 
fundamentais, como será descrito posteriormente).2 

Quando Michel Temer assumiu de forma definitiva a presidência da República 
em agosto de 2016,3 havia notável consenso de que a retomada do crescimento 
econômico sustentado somente poderia ser obtida mediante o adequado equacio-
namento das contas públicas. Como havia reduzida margem para o aumento de 
tributos, tendo em vista a profunda recessão vivida pelo país e a possível reação 
adversa da sociedade, o único caminho viável seria por meio da redução das despesas. 
Isto significaria um esforço profundo do governo na área fiscal, com diagnóstico 
correto e medidas que produzissem efeitos rápidos.

Para tanto, seria fundamental empreender uma reforma da previdência que 
alcançasse não somente o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) mas também 
os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esta necessidade ficou ainda 
mais latente com a aprovação da Emenda Constitucional (EC) no 95 em dezem-
bro do mesmo ano. Este ato jurídico limitou as despesas primárias reais do Poder 
Executivo, do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, na esfera da União, já a partir de 2017. A medida é válida por um período 
de vinte anos, com possibilidade de revisão após dez anos. Ao mesmo tempo em que 
sinalizou de forma crível para os agentes econômicos o compromisso do governo 
federal com o equilíbrio orçamentário, a EC no 95 deixou uma restrição binding 

1. Professor Associado do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP).
2. Este capítulo foi finalizado em julho de 2017. Portanto, o texto e os esultados aqui apresentados fundamentam-se 
nas informações disponíveis até o momento.
3. Esse trecho baseia-se na argumentação desenvolvida em Afonso e Zylberstajn (2017, seção 2) e Turra e Afonso 
(2017, seção 5).



Desafios da Nação: artigos de apoio254 | 

para todos os próximos governos, no que se refere à previdência social. As despe-
sas previdenciárias tendem a subir endogenamente por causa do envelhecimento 
populacional. A parcela de idosos (com 65 anos ou mais) deve passar de 8,2% em 
2016 para 22,7% em 2050. No mesmo período, a população ativa deve passar de 
69,1% para 63,3%. É difícil imaginar algum ganho de produtividade, aumento da 
oferta de trabalho ou incremento da formalização que possa fazer frente à mudança 
na razão de dependência dos idosos, que aumentará de 11,8 para 35,8 em 2050. A 
conclusão lógica é que se nenhuma reforma previdenciária minimamente efetiva 
for feita, a EC no 95 estará fadada ao fracasso em curto espaço de tempo. Desta 
forma, ambas as medidas são necessárias e complementares.

Como já era razoavelmente esperado, tendo em vista a experiência internacional, 
a proposta teve forte oposição dos diversos grupos afetados. Talvez o governo tenha, em 
um primeiro momento, subestimado as reações contrárias, e, por este motivo, tenha tido 
dificuldades de convencer a sociedade sobre a necessidade das mudanças na previdência.

Após ter sido aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
ainda em 2016, a PEC no 287 iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados. 
Em maio de 2017, o relator da proposta, deputado Arthur Maia (Partido Popular 
Socialista da Bahia – PPS-BA), apresentou seu parecer. Foram feitas modificações 
em diversos pontos da proposta original. Ao pé da letra, o único ponto efetivamente 
mantido foi a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para os trabalhadores, 
tanto do setor público quanto do setor privado. 

Para as mulheres, a idade de aposentadoria foi reduzida para 62 anos. Além 
disso, o período de transição foi bastante modificado. Na redação original apenas 
estavam enquadrados(as) os(as) trabalhadores(as) com pelo menos 50 (45) anos, 
com pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para a aposentadoria. Na nova 
redação, o pedágio reduziu-se para 30%. Adicionalmente, a regra de transição 
passou a incluir todos os trabalhadores, iniciando em 2019. Porém, de forma 
diferente da redação original, enquanto a transição estiver em vigor, há uma 
idade mínima de aposentadoria, que se inicia aos 55 (53) anos até alcançar os 
65 (62) anos em 2038. Finalmente, a regra de cálculo do benefício foi alterada. 
Na proposta do governo, um trabalhador que preenchesse a condição mínima 
de exigibilidade (65 anos de idade e 25 de contribuição) teria um benefício 
equivalente a 70% da média dos salários de contribuição (SCs). Para cada ano 
contributivo adicional, haveria um accrual rate de 1%, até o limite de 49 anos 
de contribuição, resultando em 99% da média. Na redação do parecer, para o 
período contributivo mínimo, 65 (62) anos de idade e 25 de contribuição, a 
aposentadoria seria de 76% da média dos SCs. Entre 26 e 30 anos de contribuição, 
para cada ano contributivo adicional, o accrual rate seria de 1,5%; para o acréscimo 
no intervalo de 31 a 35, o accrual rate seria de 2%; finalmente, para acréscimos na 
faixa de 36 a 40, o ganho seria de 2,5% anuais.
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Para os servidores públicos, a transição prolonga-se até 2036, tendo, porém, 
como idade inicial 60 e 55 anos, para homens e mulheres respectivamente. A 
idade para obtenção do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da 
Assistência Social (BPC/Loas) foi diminuída para 68 anos. Foi alterada também 
a regra para os trabalhadores rurais, cuja idade mínima foi definida em 60 (57) 
anos, com período contributivo de 15 e não 20 anos. Além disso, foram criadas 
algumas exceções. A primeira é para os professores, que passaram a ter direito a uma 
regra diferenciada, com aposentadoria aos 60 anos, sem diferenciação de gênero. 
No setor privado, a transição inicia-se com uma idade mínima de 50 (48) anos, 
terminando em 2038. No setor público, as idades são de 55 e 50 anos. Policiais 
também passaram a ter direito de aposentadoria aos 55 anos.

Cabe também mencionar que antes mesmo de o relator finalizar seu parecer, 
o poder executivo fez uma alteração importante no projeto original. Em março de 
2017, foram excluídos do alcance da reforma os servidores estaduais e municipais, com 
o argumento de fortalecimento do pacto federativo. Estados e municípios teriam, a 
princípio, 180 dias após a promulgação da PEC para fazer alterações em seus RPPS. 
Caso não viessem a fazê-lo, prevaleceriam as regras aprovadas para os servidores federais.

O escopo das modificações antes mesmo da votação na Câmara dos Deputados 
foi, de certa forma, surpreendente. Diversos pontos foram modificados. Por um lado, 
a nova regra de transição é positiva, por ser mais suave e não ter mais o threshold 
para indivíduos com idade inferior a 50 (45) anos, e por colocar idades mínimas 
durante a transição, o que não existia anteriormente. Por outro, ela aumenta o 
período até a vigência plena das novas regras e gera um pedágio mais elevado para 
trabalhadores que se encontravam perto da aposentadoria. Também são aceitáveis 
as alterações feitas para o BPC/Loas e para os trabalhadores rurais (com a ressalva 
feita para a manutenção do período de trabalho de quinze anos na área rural e a não 
exigência de contribuições ao sistema previdenciário). Além disso, causa preocupação 
a exceção feita aos professores e aos policiais, bem como a exclusão dos servidores 
estaduais e municipais. Componente importante da lógica da reforma proposta é que 
esta seria necessária (o que é verdadeiro) e que as novas regras valeriam para todos. 
Entretanto, com as exceções concedidas (antes mesmo da tramitação na Câmara 
dos Deputados) e a não inclusão dos militares (a princípio, as mudanças deveriam 
ser encaminhadas ao Legislativo apenas após a aprovação da PEC), o argumento da 
universalização das regras perde uma parcela expressiva de sua força. 

Com base na contextualização apresentada, este capítulo tem como objetivo 
principal estimar os impactos da PEC no 287 sobre o RGPS. Com este fim, são 
calculados os fluxos de benefícios de aposentadoria e pensão concedidos, bem como 
os seus valores. Com base nas quantidades de benefícios emitidos, calculam-se as 
receitas, as despesas e o resultado do Regime Geral até 2038. 
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O capítulo tem mais quatro seções, além desta breve introdução. Na sequência, 
é feita uma revisão da literatura sobre previdência social, com ênfase nas reformas 
empreendidas por outros países. A terceira seção apresenta a metodologia do tra-
balho, bem como os dados empregados. A quarta seção reporta os resultados do 
procedimento empírico. Concluindo, a quinta seção traz as considerações finais. 

2 REFORMAS PREVIDENCIÁRIAS

2.1 O contexto

O Brasil não é exceção no conjunto de nações que empreenderam reformas em seus 
sistemas previdenciários. De acordo com a OECD (2015), no período 2009-2015 todos 
os 34 países do bloco fizeram mudanças, alguns mais de uma vez, como foi o caso da 
Espanha. Conforme sintetizam Carone et al. (2016), as mudanças demográficas são o 
principal deflagrador das reformas. Resultado de alterações defasadas temporalmente 
nas taxas de fecundidade e de mortalidade, o envelhecimento da população, por sua 
vez, provoca incremento na parcela de idosos em relação aos indivíduos em idade ativa. 
Com isso, ceteris paribus, há uma tendência endógena de elevação nas despesas perante 
as receitas, o que compromete o equilíbrio e a solvência do sistema previdenciário.

A existência dessas relações é explicada em boa parte pelo desenho do sistema 
dos previdenciários. Estes foram implantados de forma massiva no início do século 
XX. De forma geral, o arranjo mais comum foi a combinação entre planos de 
benefício definido (BD) com regimes de repartição, ou pay-as-you-go (PAYG), na 
expressão em inglês. Esta escolha tem fundamentação histórica. Desde o clássico 
trabalho de Samuelson (1958), tem-se que é possível escrever a taxa de retorno de 
um sistema previdenciário pelo produto das taxas de crescimento populacional e 
da renda. A taxa de crescimento populacional é resultado da dinâmica demográfica. 
A redução na mortalidade, conforme aponta Lee (2003), teve início em algumas 
regiões de países desenvolvidos ainda no século XVIII, alcançou os países menos 
desenvolvidos no século XIX e intensificou-se fortemente após a Segunda Guerra 
Mundial. Na primeira metade do século XX, a taxa de fecundidade ainda era bas-
tante elevada, tendo média mundial superior a cinco filhos por mulher. Portanto, 
sendo a taxa de crescimento da população economicamente ativa (PEA) elevada, 
a adoção de um regime de repartição é justificada. Reforçando esta escolha, alguns 
pontos adicionais. Mercados de capitais eram muito menos desenvolvidos neste 
período, logo, a suposição por trás dos regimes de capitalização (fully-funded – FF) 
de que é possível transferir poder de compra entre períodos distantes no tempo 
encontrava-se prejudicada. Adicionalmente, deve-se ser lembrado o papel da ur-
banização e do aumento da mobilidade geográfica, com a consequente redução da 
família como suporte da proteção na velhice, que gerou pressões para o surgimento 
das instituições previdenciárias. Este argumento é descrito de forma mais detalhada 
por Caucutt, Cooley e Guner (2013). 
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Dessa maneira, fica evidente que as mudanças demográficas foram o princi-
pal, mas não o único vetor que motivou a onda de reformas previdenciárias nos 
últimos anos. É importante enfatizar que a cada período de tempo o resultado de 
um regime de repartição é a resultante da complexa evolução simultânea de uma 
série de variáveis econômicas e demográficas, sendo que a maior parte está fora de 
alcance dos legisladores. Desta forma, os graus de liberdade que os formuladores 
de políticas previdenciárias possuem são relativamente reduzidos. Cabe a eles to-
mar decisões consistentes, que permitam oferecer padrões adequados de proteção 
social, com distribuição de custo equânime entre os diversos grupos e gerações 
da sociedade. Fica evidente que o desenho do sistema (pension design, nos termos 
de Palacios e Pallares-Miralles, 2000) deve ser de tal maneira que este possa ser 
resiliente a choques econômicos e demográficos e que eventuais medidas de acerto 
possam ser tomadas com antecedência. Esta é a fundamentação do conceito de 
dynamic social security, apresentado por Mckinnon (2007). 

2.2 Evidências empíricas e algumas conjecturas adicionais

O objetivo desta seção não é fazer um levantamento exaustivo de todas as reformas 
previdenciárias dos últimos anos; mas, sim, escolher alguns casos paradigmáticos, 
por similaridade com o caso brasileiro, e que possam ajudar a entender alguns as-
pectos das mudanças propostas na PEC no 287. Resenhas abrangentes podem ser 
encontradas em Carone et al. (2016), para o caso europeu, Nassar et al. (2016), para 
os países do Caribe, e Abels e Guven (2016), para os países da África Subsaariana. 

Escolheu-se tratar de três países4 de renda média que realizaram reformas 
previdenciárias, que podem ajudar no entendimento do caso brasileiro, devido à 
similaridade do desequilíbrio fiscal causado pelo desenho inadequado do sistema 
previdenciário, e pela semelhança das medidas adotadas com aquelas que constam 
na PEC no 287. O primeiro país é a Hungria. De acordo com Stepan e Anderson 
(2014), em grave crise fiscal, necessitando de apoio financeiro, houve necessidade de 
recorrer à União Europeia. Como requisito para obtenção de assistência financeira, 
foi abolido o pagamento da 13a parcela anual para novos beneficiários, foi congelado 
o piso previdenciário e elevada a idade mínima de aposentadoria, de 62 para 65 
anos, no período 2016-2025. Adicionalmente, foram endurecidos os critérios para 
early retirement e para obtenção de benefícios de invalidez. Estas medidas somente 
foram implantadas de fato a partir de 2010, quando um governo conservador tomou 
posse e conseguiu apoio do parlamento para levar a cabo as mudanças.

O segundo país é a Espanha. Díaz-Giménez e Díaz-Saavedra (2017) relatam 
que a previdência deste país sofreu duas alterações expressivas em curto espaço de 

4. A descrição das reformas empreendidas por esses países é fortemente baseada na subseção 3.2 de Afonso e 
Zylberstajn (2017).
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tempo. Em 2011, foi aprovada reforma paramétrica, que elevou a idade mínima de 
aposentadoria, de 65 para 67 anos, de forma gradual, aumentou a idade do early 
retirement de 61 para 63 anos e elevou período empregado para calcular o valor 
da aposentadoria. Já em 2013, quando esta reforma começava a ser implantada, a 
idade da aposentadoria antecipada (early retirement) foi mais uma vez elevada de 
63 para 65 anos. Introduziu-se também um sustainability factor, que, nos mesmos 
moldes do Fator Previdenciário, reduz o valor dos novos benefícios de acordo com 
a expectativa de vida. Finalmente, foi incluído um pension revaluation index, um 
mecanismo de ajustamento automático (automatic balancing mechanism – ABM) 
que reduz o valor de todas as aposentadorias emitidas, com o objetivo de manter 
o equilíbrio atuarial do sistema, dada a previsão de receitas futuras. 

Finalizando, a situação mais próxima do Brasil é a da Grécia, o que é bastante 
preocupante. Em 2010, devido a uma aguda crise fiscal, o país foi praticamente 
obrigado a realizar uma reforma previdenciária. Symeonidis (2016) mostra que 
a idade real de aposentadoria foi elevada de 62 para 65 anos, tanto para homens 
quanto para mulheres, sendo estes valores atrelados à expectativa de vida a partir 
de 2021. Os accrual rates, anteriormente na faixa de 2% a 3%, foram reduzidos 
para 0,8% a 1,5%. O período contributivo mínimo passou de 35 para 40 anos 
e a indexação dos benefícios passou a ter como teto o Índice de Preços ao Con-
sumidor. O período para o cálculo do benefício foi incrementado de 5 ou 10 
anos, para toda a vida laboral. Foram igualadas as regras dos trabalhadores do 
setor privado e dos servidores públicos contratados a partir de 2010. Por último, 
definiu-se que até 2060 o gasto previdenciário pode aumentar no máximo 2,5 
pontos percentuais em relação ao produto interno bruto (PIB) grego. Se este 
patamar for ultrapassado, mudanças adicionais poderão ser feitas, visando a pa-
râmetros mínimos de solvência.

Da descrição desses casos paradigmáticos emergem as bases para uma refle-
xão sobre a reforma da previdência aqui analisada. A primeira é a clara relação 
existente entre desequilíbrio fiscal e desequilíbrio previdenciário, em particular 
no longo prazo (Feldstein, 2016). Países com deficit previdenciário tendem a ter 
dificuldades muito maiores para equacionar adequadamente as contas públicas.

O segundo motivo, que traz muita preocupação, é o fato de os países 
selecionados somente terem tomado medidas reformistas quando o desequi-
líbrio previdenciário tomou proporções alarmantes. O caso grego é o melhor 
exemplo. Reformas previdenciárias usualmente são feitas no início do man-
dado presidencial, quando o governante pode estar disposto a abrir mão de 
parte do seu capital político de curto prazo, em nome de um projeto de longo 
prazo. Situações como a da Suécia (Selén e Ståhlberg, 2007), em que há mais 
ganhadores do que perdedores, são bastante raras. Desta forma, não havendo 
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consenso da sociedade e/ou um grupo hegemônico que leve a proposta de 
reforma adiante, a probabilidade de implantação é bastante reduzida (Pamp, 
2015). Neste contexto, não pode ser esquecido também o papel que a infor-
mação adequada pode ter sobre a percepção popular e apoio da sociedade, 
conforme exposto por Gouveia (2017).

O terceiro ponto é a presença de ABMs em todas as reformas analisadas. A 
previdência é um contrato social entre diversas gerações. Via de regra, reformas 
envolvem perdas para alguns grupos, além de um demorado e custoso processo 
dos termos desse contrato. ABMs, por definição, ajustam parâmetros do sis-
tema previdenciário quando ocorrem mudanças demográficas ou econômicas 
relevantes. Com base na pioneira contribuição de Myers (1982), há extensa 
literatura sobre os diversos modelos de ABMs, particularmente aqueles ado-
tados em reformas recentes, por exemplo, Andrews (2008), Scherman (2011) 
e Arbatli et al. (2016).

Nessa linha, ponto pouco notado na reforma brasileira é a troca do tipo 
de ABM no RGPS. O fator previdenciário é um mecanismo que ajusta o valor 
das aposentadorias por tempo de contribuição concedidas, e somente destas, 
a cada ano, de acordo com a variação da expectativa de sobrevida. A Regra 
85/95 progressiva tinha, de certa forma, o mesmo sentido. Porém, era muito 
mais generosa e permitia a concessão de benefícios com valores muito mais 
elevados do que aqueles calculados com o fator, o que é um contrassenso. Já 
na PEC no 287, o ABM está na condição de exigibilidade, pois a idade de 
concessão do benefício somente vai mudar quando a expectativa de sobrevida 
se alterar um ano inteiro. Desta forma, a idade mínima ficará constante por 
um período elevado de tempo, devendo, nas previsões do governo, se alterar 
apenas três vezes até 2060.

A questão dos ABMs traz um quarto e último ponto de reflexão. A PEC no 
287 foi vista inicialmente como excessivamente dura. Entretanto, à luz da expe-
riência internacional, este adjetivo não se aplica completamente. Por exemplo, 
aqueles que já têm a condição de beneficiários não serão atingidos pela reforma, 
o que é diferente do caso espanhol (e de outros países) em que o ABM é dese-
nhado de tal maneira que pode reduzir o valor de benefícios já concedidos. Desta 
forma, fica evidente que a repartição dos custos intergeracionais da reforma é 
também assimétrica, na medida em que impõe períodos contributivos maiores 
(e, possivelmente, benefícios mais baixos) para as gerações presentes e futuras, e 
deixa intactos justamente os benefícios das gerações mais antigas, que foram, em 
tempos passados, incapazes de fazer uma reforma mais gradual e com distribuição 
de ônus mais equânime entre as diversas gerações.
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3 DADOS E METODOLOGIA

3.1 Dados

Este trabalho emprega os microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad) levada à campo em setembro de 2015 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Este é um abrangente levantamento amostral das 
características econômicas e demográficas da população e dos domicílios do país. 
A pesquisa começou a ser realizada em 1976 e manteve, com algumas variações, o 
mesmo desenho amostral até 2014. Nesta data houve uma importante modificação 
metodológica: a Pnad e a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) foram unificadas e, 
com um plano amostral ampliado, deram origem à Pnad Contínua (Pnad-C), que 
foi realizada pela primeira vez em 2014. Neste novo desenho, a Pnad-C vai a campo 
todos os meses, basicamente com questões sobre emprego e renda. Periodicamente, 
temas como migração, fecundidade e outros são incorporados ao questionário.

Durante 2014 e 2015, ambas as pesquisas (Pnad e Pnad-C) foram a campo 
simultaneamente, de forma que a série histórica de informações não fosse perdida 
e que houvesse possibilidade de comparação das informações obtidas com as duas 
pesquisas. Desta maneira, 2015 foi o último ano de realização da Pnad. 

Dada a metodologia adotada, é necessário um conjunto relativamente grande 
de informações sobre os componentes da amostra representativa. Com as modi-
ficações metodológicas descritas na Pnad, verificou-se que o uso da Pnad-C não 
seria viável, particularmente pela ausência de informações sobre contribuições 
à previdência social e a separação dos benefícios de aposentadoria e de pensão 
e, eventualmente, dos demais benefícios declarados pelos indivíduos. Portanto, 
justifica-se a escolha da Pnad 2015 como fonte de dados básica deste trabalho.

Essa pesquisa investigou as características de 356.904 respondentes. Com a 
expansão amostral, estes registros representam 204.860.101 indivíduos, dos quais 
pouco mais de 105,45 milhões (51,48%) eram do gênero feminino e 99,41 milhões 
(48,52%) do gênero masculino. A idade média da população era de 34,11 anos. 
A PEA era composta por 105,52 milhões de trabalhadores, sendo 95,38 milhões 
ocupados, que representavam 46,56% da população do país. O número médio 
de anos de estudo da PEA era 9,02. Se excluídos os trabalhadores para o próprio 
consumo, próprio uso e não remunerados, estes valores se alteram para 89,25 
milhões e 9,23 anos, respectivamente.

A tabela 1 apresenta a composição e o rendimento médio dos indivíduos que 
estavam inseridos no mercado de trabalho, de acordo com os grandes grupos de 
ocupação definidos pelo IBGE. Como pode ser notado, o rendimento médio era 
de 2,26 salários mínimos (SMs) nacionais (R$ 1.781), havendo grande diferença 
entre os grupos. Por exemplo, os empregadores tinham renda mais de oito vezes 
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superior à dos domésticos sem carteira. Os trabalhadores com carteira assinada 
representavam 41,26% da PEA empregada. Os empregados por conta própria eram 
o segundo maior grupo (24,45%), seguidos pelos empregados sem carteira (15,03%), 
funcionários públicos estatutários (7,81%), domésticos sem carteira (4,81%) e empre-
gadores (3,98%). O menor grupo em relação à PEA são os militares, com apenas 
0,40%. A última coluna apresenta a proporção de contribuintes à previdência. 
Note-se que mesmo trabalhadores informais (sem carteira de trabalho assinada) 
podem realizar contribuições. É isto que explica o fato de haver, por exemplo, quase 
12% de contribuintes entre os domésticos sem carteira. Também é imediato notar 
que a proporção de contribuintes é bastante diferente entre os grupos. No total, 
a porcentagem é de 64,19%.

TABELA 1 
Número de trabalhadores, rendimento e contribuintes por posição na ocupação 

Posição na ocupação Número Renda média (R$) Contribuintes à previdência (%)

Empregados com carteira assinada 36.825.347 1.741 100,00

Militares 354.739 3.216 0,00

Funcionários públicos estatutários 6.973.272 3.408 100,00

Outros empregados sem carteira 13.411.278 1.167 23,97

Domésticos com carteira 2.016.149 991 100,00

Domésticos sem carteira 4.292.518 633 11,99

Conta própria 21.823.126 1.441 26,25

Empregadores 3.550.566 5.151 70,29

Total 89.246.995 1.781 64,19

Elaboração do autor. 

Em 2015, havia 23.706.450 aposentados e 7.213.598 pensionistas. O valor 
médio das pensões era de R$ 1.428 e o das pensões, R$ 1.209. O valor mediano 
de ambos os benefícios é de R$ 788, o equivalente a 1 SM. A tabela 2 traz as quan-
tidades e os valores médios das aposentadorias e pensões. Há grande concentração 
dos benefícios nas faixas inferiores, particularmente para valores até 1 SM.

TABELA 2 
Quantidade e valor médio das aposentadorias e pensões por faixa de SM

Faixa de SM Aposentadorias Pensões

Número % Número %

<1 517.637 2,18 424.051 5,88

1 13.931.931 58,77 4.297.931 59,58

1 a 2 4.351.699 18,36 1.457.282 20,20

2 a 3 1.992.432 8,40 497.022 6,89

3 a 4 1.282.839 5,41 230.736 3,20

(Continua)
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Faixa de SM Aposentadorias Pensões

Número % Número %

4 a 5 439.919 1,86 80.904 1,12

5 a 6 359.330 1,52 72.657 1,01

6 a 7 236.039 1,00 44.358 0,61

7 a 8 134.021 0,57 14.638 0,20

8 a 9 94.372 0,40 20.114 0,28

>9 366.231 1,54 73.905 1,02

Total 23.706.450 100,00 7.213.598 100,00

Elaboração do autor.

Nenhum benefício desses dois tipos pagos pelo RGPS pode ter valor inferior 
ao piso previdenciário. Esta concentração foi intensificada no período 1995-2014, 
quando o SM passou por sucessivas elevações, que fizeram com que seu valor real 
crescesse mais de 150%, o que é muito superior ao crescimento do valor médio 
da renda. Conforme será apresentado na subseção seguinte, a identificação dos 
benefícios pagos pelo RGPS (e sua separação dos benefícios dos RPPS) é um ponto 
fundamental para o desenvolvimento do procedimento empírico deste trabalho.

3.2 Metodologia

Este trabalho utiliza uma metodologia de microssimulações não comportamentais. 
São empregados os microdados dos registros da Pnad 2015. O procedimento 
empírico consiste na projeção dos fluxos de contribuições e benefícios previden-
ciários do RGPS por um período de 24 anos, de 2015 até 2038. Os resultados são 
obtidos para duas situações. A primeira, denominada regra antiga, corresponde 
ao conjunto de regras previdenciárias em vigor antes da (possível) aprovação 
da PEC no 287. A segunda situação, que recebe a denominação de regra nova, 
é justamente o conjunto de regras vigentes na suposição de aprovação da PEC 
no 287. Conforme mencionado anteriormente, este capítulo foi finalizado em 
julho de 2017. Neste momento, a versão original da PEC no 287 encontrava-se 
em tramitação no Congresso Nacional. O projeto original havia sido aprovado 
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Posteriormente, o parecer do 
relator da proposta, deputado Arthur Maia (PPS-BA), foi aprovado em maio de 
2017 pela Comissão da Reforma da Previdência. Houve uma série expressiva de 
modificações, apresentadas na seção 1. Portanto, adverte-se mais uma vez que 
todos os resultados apresentados baseiam-se nos elementos desta versão modifi-
cada da PEC no 287. Quaisquer eventuais modificações posteriores implicarão 
obrigatoriamente modificações nos cálculos e nos resultados.

(Continuação)
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3.2.1 Contribuições

Essas regras são divididas em dois grupos. O primeiro refere-se ao período con-
tributivo, e o segundo, ao período de recebimento de benefícios. A Pnad não traz 
as informações sobre o montante de contribuições efetuadas pelos trabalhadores. 
Portanto, estas devem ser computadas a partir das informações sobre a renda do 
trabalho principal, as alíquotas de contribuição ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e a qualificação como trabalhador formal. Este é definido, para fins 
deste trabalho, como o que tem carteira de trabalho e/ou que declara contribuir 
para a previdência, excluindo os RPPS. Desta forma, trabalhadores funcionários 
públicos contratados sobre o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
estão incluídos nos cálculos aqui efetuados. A tabela 3 apresenta as alíquotas con-
tributivas vigentes para os trabalhadores em setembro de 2015, data de realização 
da Pnad. Para os empregadores, a alíquota é de 20%, não havendo o limite do SC, 
como ocorre para os empregados. Desta forma, é necessário somar as contribuições 
dos empregados e empregadores para se obter a contribuição total.

TABELA 3 
Alíquotas de contribuição do empregado ao INSS (set./2015)

Faixa de renda
 (R$)

Alíquota 
(%)

Até 1.399,12 8

De 1.399,13 a 2.331,88 9

De 2.331,89 a 4.663,75 11

Elaboração do autor.

Os contribuintes do INSS podem ser agrupados em seis categorias, com 
algumas especificidades descritas a seguir: i) empregados com carteira assinada; 
ii) outros empregados sem carteira; iii) empregados domésticos com carteira;  
iv) empregados domésticos sem carteira; v) trabalhadores por conta própria; e 
vi) empregadores. Na primeira categoria, é necessário adicionar uma alíquota de 
2,5% incidente sobre o empregador, para todos os trabalhadores do setor finan-
ceiro, securitário e similares. Para este grupo e para os domésticos com carteira 
são realizadas treze contribuições anuais, com a incorporação da parcela referente 
ao 13o salário. Para todas as quatro categorias restantes, considerou-se que são 
realizadas doze contribuições por ano, seja porque não há a exigência legal do 13o, 
seja porque o vínculo empregatício não existe ou não está configurado de forma 
clara, como ocorre para os assalariados com carteira.

Todos os que se enquadram como contribuintes individuais podem fazer suas 
contribuições com base em qualquer valor de renda. Fez-se a suposição de que os 
trabalhadores da amostra que se enquadram nessa classificação (trabalhadores sem 
carteira, domésticos sem carteira, trabalhadores por conta própria e empregadores) 
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o fazem com relação a sua renda bruta. Esta premissa pode eventualmente levar 
a alguma sobrestimação das contribuições para as duas primeiras categorias, mas 
deve ser pouco relevante para as demais.

Na sequência, é necessário levar em conta a densidade contributiva (DC), 
ponto ao qual tem sido dada, tradicionalmente, pouca atenção em trabalhos simi-
lares que empregam dados de pesquisas amostrais, ou indivíduos representativos. 
Como a Pnad é uma pesquisa em cross-section, o fato de um trabalhador ser retratado 
como contribuinte naquele momento, não garante que ele mantenha essa condição 
durante todo a sua vida ativa. Eventos como desemprego, desalento ou inserção 
em atividades informais podem reduzir seu período contributivo. Desta forma, a 
variável DC retrata a parcela da vida laboral em que um trabalhador efetivamente 
contribui para o INSS. Quando a DC não é levada em conta, o resultado é uma 
superestimação do período contributivo, com a consequente subestimação do 
número de anos no mercado de trabalho para obtenção do benefício de aposenta-
doria. De forma que se supõe pioneira, o trabalho de Afonso (2016), empregando 
microdados dos registros administrativos do RGPS, calculou a DC no período 
1981-2006 em 70%. Considerando-se que o período de análise não capta com-
pletamente o aumento de formalização verificado na primeira década dos anos 
2000, optou-se por adotar, inicialmente, um valor de DC um pouco superior, da 
ordem de 70%. Desta forma, ao levar em conta o ciclo de vida do trabalhador, 
sorteiam-se períodos em que não há contribuições à previdência. Supõe-se que a 
probabilidade (igual a 1-0,7) de não contribuição é constante ao longo da vida. 
No que se refere à previdência e aos objetivos deste trabalho, o motivo da não 
contribuição não é relevante; o que interessa de fato é o efeito sobre os indivíduos: 
o aumento no número de anos no mercado de trabalho para atender às condições 
de exigibilidade, comparativamente à situação em que a DC não é levada em 
conta. Este fato afeta os fluxos agregados de contribuições e, posteriormente, de 
benefícios. Mais à frente, a explicação sobre essa densidade será retomada, e será 
feita uma imputação de valores por faixa de renda.

Realizando-se o cálculo das contribuições na forma descrita anteriormente, 
obtém-se um valor da ordem de R$ 289 bilhões. De acordo com o Boletim Estatístico 
da Previdência Social (Beps), em 2015 a arrecadação bruta do RGPS foi da ordem 
de R$ 389 bilhões. Entretanto, estes valores não são diretamente comparáveis. 
Inicialmente, é necessário subtrair os mais de R$ 38 bilhões referentes à arrecadação 
de outras entidades, o que reduz o valor para pouco mais de R$ 350 bilhões. É 
necessário deduzir ainda os R$ 36,7 bilhões da arrecadação do Simples Nacional, 
da rubrica Outros e dos depósitos judiciais. Neste cálculo, está implícita a premissa 
que a receita deste tributo não substitui as contribuições sobre folha e renda. Desta 
maneira, o valor com o qual os R$ 289 bilhões calculados devem ser comparados 
corresponde a pouco menos de R$ 314 bilhões. Portanto, obteve-se um índice de 
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acerto superior a 92% com a metodologia, o que pode ser considerado bastante 
razoável, mesmo tendo-se empregado um valor bastante conservador da DC.

3.2.2 Benefícios

Uma vez descrita a forma de cálculo das contribuições, o passo seguinte é o cálculo 
dos benefícios. Este procedimento está dividido em duas partes. A primeira, refere-
-se ao estoque de benefícios existente no instante inicial. A segunda, trata do fluxo 
de novos benefícios no sistema.

Inicialmente, é necessário fazer um ajustamento dos valores obtidos com as 
tabulações iniciais dos microdados da Pnad, para adequá-los aos valores efetivamente 
verificados no dispêndio do INSS. A Pnad tem um conjunto reduzido de variáveis 
sobre os benefícios, com limitadas características informacionais e de identificação. 
Por este motivo, o ajustamento é feito em duas etapas.

Na primeira, deve-se superar o obstáculo de que na Pnad não é possível separar 
os benefícios pagos pelo INSS daqueles pagos pelos RPPS. Optou-se então por con-
siderar como sendo benefícios dos RPPS todos aqueles com valor superior ao teto 
do RGPS. Neste procedimento, somente foram consideradas as respostas em que o 
valor do benefício houvesse sido declarado. Desta maneira, conforme apresentado 
na tabela 4, foram consideradas inicialmente como benefícios do INSS 22.868.792 
aposentadorias e 7.213.598 pensões. De acordo com os dados do Beps (edição de 
setembro de 2015, mesmo mês de coleta de dados da Pnad),5 os benefícios do RGPS 
com valor superior ao teto eram menos de 0,02% do total. Portanto, mesmo que 
haja alguma imprecisão nesta primeira etapa, ela é virtualmente desprezível.

TABELA 4 
Ajustamento do número de benefícios de aposentadoria e pensão

Rubrica Número %

Aposentadorias 23.706.450 100,00

Acima do teto do RGPS 837.658 3,53

Do RGPS 22.868.792 96,47

Pensões 7.213.598 100,00

Acima do teto do RGPS 155.168 2,15

Do RGPS 7.058.430 97,85

Elaboração do autor.

Uma vez identificados os benefícios com valor acima do teto do RGPS, passa-se 
à segunda etapa, que é a identificação dos benefícios pagos pelo INSS, entre aqueles 
com valor inferior ao teto. Esta etapa é mais crítica, pois é necessário compatibilizar 
os dados da Pnad com as informações oriundas da Secretaria de Previdência Social.

5. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2015/11/pdfBeps092015_final1.pdf>.
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Na Pnad há duas questões sobre o recebimento de aposentadorias e pensões 
(variáveis V1251 e V1254) e outras duas sobre os valores recebidos (V1252 e 
V1255). Entretanto, o INSS paga um conjunto bastante extensivo de benefícios 
programáveis, de risco e assistenciais, como o BPC/Loas. Ou seja, além de não ser 
trivial separar os benefícios dos RPPS e do RGPS, tampouco é possível classificar a 
priori as aposentadorias entre idade, tempo de contribuição ou invalidez. Adicional-
mente, há que se considerar que os respondentes que recebem algum benefício do 
INSS possivelmente podem não associar corretamente o tipo de benefício recebido 
às poucas questões existentes. Considerando as restrições existentes, a separação 
entre RGPS e RPPS traz obrigatoriamente algum grau de discricionariedade por 
parte do pesquisador.

Há duas maneiras de proceder à identificação. A primeira utiliza primariamen-
te a quantidade de benefícios. Faz-se o ajustamento do número de aposentadorias 
e pensões da Pnad ao número destes benefícios no Beps de setembro de 2015. 
Isto é feito por faixa de SM, de forma a mimetizar a proporção dos benefícios 
efetivamente pagos pelo INSS. As quantidades de benefícios foram obtidas no 
Anuário Estatístico de Previdência Social (Aeps) de 2015, o mais recente disponível, 
bem como a separação por faixas. Nas aposentadorias são incluídas as seguintes 
espécies: aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e por invalidez 
(neste último caso incluindo as acidentárias), tanto urbanas quanto rurais. Para as 
pensões, seguiu-se metodologia similar, com a somatória das pensões por morte 
(incluindo acidentárias) urbanas e rurais. A tabela 5 reporta três informações, por 
faixa de renda: o número de aposentadorias e pensões apresentado no Aeps, o 
número calculado para a Pnad, e o número final, com o procedimento realizado. 
Note-se que há uma pequena imprecisão implícita a este método, pois os dados 
da Pnad referem-se ao mês de setembro de 2015, enquanto os dados do Aeps 
referem-se ao mês de dezembro. Mas não há outra forma de compatibilizar essas 
informações de fontes diferentes. Este procedimento, apesar de permitir a obtenção 
de quantidades muito próximas das efetivamente verificadas, não consegue chegar 
ao valor exato de benefícios reportados no Aeps. Quando o número de benefícios 
da faixa da Pnad é superior ao verificado no Aeps, o ajustamento é bastante bom. 
Entretanto, para a faixa de 4 a 5 SMs para as aposentadorias e as faixas de 3 a 4 
e 4 a 5 SMs das pensões, há subestimação das quantidades na Pnad. No caso das 
pensões, é possível imaginar que os respondentes não identifiquem corretamente o 
benefício recebido; desta forma, poderiam responder que são aposentados, quando 
na verdade são pensionistas. Ainda assim, o ajustamento para as aposentadorias é 
muito bom. Os 18.520.324 benefícios encontrados correspondem a 99,5% dos 
valores do Aeps. Para as pensões, há maior imprecisão. As 6.741.742 pensões são 
equivalentes a 89,6% dos números do Aeps. Ainda assim, este é um resultado ini-
cial bem razoável, considerando as diferenças entre as duas fontes de informações. 
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TABELA 5
Número de aposentadorias e pensões por faixa de SM (2015)

Benefício por faixa de SM Aeps Pnad Pnad após procedimento

Aposentadorias – total 18.605.259 22.868.792 18.520.324

Menos de 1 125.094 517.637 124.404

1 11.812.532 13.931.931 11.812.243

1 a 2 2.897.192 4.351.699 2.896.768

2 a 3 1.832.133 1.992.432 1.831.633

3 a 4 1.281.702 1.282.839 1.281.127

4 a 5 516.620 439.919 439.919

5 até o teto 139.986 352.335 134.230

Pensões – total 7.528.504 7.058.430 6.741.742

Menos de 1 286.990 424.051 286.431

Igual a 1 4.858.972 4.297.931 4.297.931

1 a 2 1.312.131 1.457.282 1.311.534

2 a 3 585.318 497.022 497.022

3 a 4 301.684 230.736 230.736

4 a 5 141.675 80.904 80.904

5 até o teto 41.734 70.504 37.184

Total (aposentadorias + pensões) 26.133.763 29.927.222 25.262.742

Elaboração do autor.

Uma vez feito o ajustamento pelas quantidades, na etapa posterior verifica-se 
o quão bom é o procedimento, no que se refere aos valores. Com este fim, somam-
-se os valores de todos os benefícios de aposentadoria e pensões obtidos pela Pnad, 
multiplicados por treze (doze meses acrescidos do 13o). Os valores efetivamente 
despendidos pelo INSS, por sua vez, são obtidos pela soma dos valores mensais, 
obtidos no Beps. Os resultados podem ser vistos na tabela 6. Como se pode notar, 
para as aposentadorias há uma superestimação da ordem 10% nos valores. Para as 
pensões, há uma ligeira subestimação inferior a 2%. No agregado, a superestimação 
não alcança 7%, o que pode se considerar bastante razoável, tendo em vista as 
diferenças metodológicas entre as fontes de informação e as premissas adotadas. 

TABELA 6
Valores das aposentadorias e pensões (2015)
(Em R$)

Benefício Beps Pnad após procedimento

Aposentadorias 258.881.356.852 285.045.587.968

Pensões 93.654.112.217 91.795.439.616

Total 352.535.469.069 376.841.027.584

Elaboração do autor.
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Como os valores superestimam o dispêndio agregado, uma alternativa seria 
empregar mais uma vez um procedimento similar ao que deu origem aos resulta-
dos reportados nas tabelas 5 e 6 para fazer o ajustamento dos valores agregados. 
Quando isso foi tentado, o valor das aposentadorias caiu para R$ 258,88 bilhões, 
virtualmente igualando o valor do Beps. No caso das pensões, como já havia subes-
timação, o valor não se altera, mantendo-se em R$ 91,80 bilhões. Desta forma, a 
soma de ambos os benefícios tem o valor de R$ 350,68 bilhões, com subestimação 
de apenas 0,5%. Entretanto, quando isso é feito, o número de aposentados cai 
de 18.521.771 para 16.843.302, o que configura uma redução de 9%. Para as 
pensões, não há modificação na quantidade (devido à subestimação inicial). No 
agregado, a redução é de 7%. Fica claro, portanto, que há um trade off: quando a 
quantidade dos benefícios é ajustada, há subestimação na quantidade das pensões e 
superestimação no valor dos benefícios. Quando o valor dos benefícios é ajustado, 
mantém-se a subestimação na quantidade das pensões e subestima-se a quantidade 
de aposentadorias. Não parece ser possível ajustar ambos simultaneamente. 

Deve-se ter em conta que o procedimento é pautado pela qualidade dos dados 
e pela possibilidade de realização do matching entre Pnad e Aeps e Beps. Ou seja, 
há vários benefícios de risco, como os auxílios, que não estão computados aqui. 
Em dezembro de 2015, havia 28,82 milhões de benefícios emitidos no RGPS (sem 
contar Encargos Previdenciários da União – EPU e BPC/Loas). Já o número de 
benefícios de aposentadoria e pensão estimado é de 25,26 milhões, o que representa 
pouco mais de 89,3% do total. Por sua vez, os dados do Beps mostram ter havido 
em 2015 um gasto total da ordem de R$ 380,21 bilhões, valor muito pouco aci-
ma (menos de 1%) do que que foi estimado (R$ 376,84 bilhões). É possível que 
uma parte dos respondentes que recebe benefícios de risco os tenha classificado 
incorretamente como aposentadorias ou pensões, ao responder o questionário da 
Pnad. Por este motivo, optou-se por não utilizar o ajustamento de valores descrito 
no parágrafo anterior, mantendo-se apenas a etapa de ajustamento de quantidades, 
que produziu um resultado agregado muito perto do total, conforme explicado 
(25.262.742 benefícios calculados pela Pnad versus os 26.133.763 benefícios obti-
dos do Aeps, como apresentado na última linha da tabela 5). Este resultado é bem 
mais próximo do que o obtido por Afonso e Fernandes (2005) (que não fazem a 
separação entre RGPS e RPPS) e por Souza et al. (2006) (que usam como critério 
apenas os valores agregados). Desta forma, pode-se afirmar que há uma inovação 
metodológica, ainda que conceitualmente simples.

3.2.3 Crescimento da renda e cálculo dos benefícios

Uma vez feita a marcação das contribuições e dos benefícios referentes ao RGPS 
em 2015 e sua posterior checagem com os valores efetivamente verificados, a etapa 
posterior consiste em fazer a evolução de todas as variáveis monetárias ao longo 
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do tempo. A primeira, e mais importante, é o crescimento da renda. Com base 
no trabalho de Giambiagi e Afonso (2009), que também emprega como fonte de 
dados a Pnad, supõe-se que a renda de todos os trabalhadores cresça a uma taxa 
real de 2,0% ao ano (a.a.). Esta é uma suposição relativamente conservadora, 
mas está em consonância com evidências6 de que a produtividade no Brasil tem 
crescido de forma bastante lenta nos últimos trinta anos, e não há indícios de que 
esta situação irá se alterar.

Na sequência, deve-se mimetizar a passagem do tempo na base de dados 
inicial, de maneira a alterá-la da cross-section inicial para dados longitudinais. Isto é 
feito expandindo-se a base de dados de acordo com o número de anos que se deseja 
analisar. Desta forma, para cada trabalhador e para cada beneficiário da amostra, 
é possível delimitar a evolução da renda, das contribuições e dos benefícios de 
aposentadoria e pensão ao longo do tempo.

Para o cálculo do benefício da aposentadoria, adota-se a premissa de que os 
trabalhadores requeiram o benefício tão logo preencham as condições de exigi-
bilidade previstas na legislação. Esta suposição simplifica os cálculos. Caso não 
fosse adotada, seria necessária alguma hipótese comportamental sobre as decisões 
individuais sobre oferta de trabalho após o atendimento dos requisitos para obten-
ção do benefício, o que foge ao escopo deste trabalho. O tempo de contribuição é 
calculado, inicialmente, com base na variável V9892, que reporta a idade com que 
o respondente começou a trabalhar, e na DC, cujo conceito foi explicado anterior-
mente. Como este é um modelo não comportamental, supõe-se que o trabalhador 
manteve ao longo de sua vida ativa a posição na ocupação verificada quando da 
realização da Pnad 2015. Esta é uma premissa que se justifica pela ausência de 
bases de dados longitudinais que permitiriam uma análise das transições, como 
feito por Guvenen et al. (2017).

Também deve ser assinalado que possivelmente a idade de entrada no mercado 
de trabalho reportada na Pnad subestima a efetiva idade que o indivíduo começou 
a trabalhar (e assim superestima o período laboral e as contribuições à previdência). 
Pode ocorrer de alguém ter exercido alguma atividade quando era muito jovem, 
ajudando seus pais, ou algo similar, mas não de maneira contínua. Desta forma, 
conforme mencionado em subseção anterior, a incorporação da DC de certa ma-
neira ajuda a corrigir a possível subestimação da idade de entrada no mercado de 
trabalho. É igualmente importante apontar que a suposição da passagem para a 
aposentadoria, uma vez atingidos os requisitos, pode levar a sua superestimação por 
tempo de contribuição, em detrimento das aposentadorias por idade. O motivo 
é que estas últimas estão associadas a períodos contributivos menores, de forma 
mais intermitente, o que é difícil de captar tendo em vista a disponibilidade de 

6. Para mais informações, ver Barbosa Filho e Pessôa (2014).
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dados. Tendo estes fatos como base e sabendo-se ainda que a DC deve ser menor 
para trabalhadores de renda mais baixa (dada a correlação com ocupações mais 
precárias e de menor grau de formalização), foram imputados valores diferenciados 
de DC por faixa de renda. Os trabalhadores foram divididos em três grupos. Para 
aqueles de renda mais baixa, imputou-se um valor de DC igual a 0,5. Para a faixa 
intermediária, adotou-se 0,7. Para o grupo de renda mais elevada, escolheu-se DC 
igual a 0,8. Desta maneira, procurou-se mimetizar a situação verificada no mercado 
trabalho, em que indivíduos de renda mais baixa passam mais tempo de suas vidas 
ativas no setor informal, têm mais dificuldades para se aposentar por tempo de 
contribuição e somente conseguem se aposentar por idade.

Na situação atual, o benefício de aposentadoria é calculado da forma usual. 
Atingindo-se o requisito de contribuir por 35 (30) anos, o trabalhador é automati-
camente aposentado por tempo de contribuição. Verifica-se então se a condição da 
Regra 85/95 Progressiva7 é atendida. Em caso negativo, o valor da aposentadoria Sb 
é computado com o emprego do fator previdenciário, na forma Sb = M.f, na qual 
M corresponde à média dos 80% maiores SCs e f é o fator, calculado por meio da 
expressão 1. Nesta, Tc é número de anos de contribuição, a é a alíquota (suposta 
fixa e igual a 0,31) e Tc e Es são respectivamente a idade na data da aposentadoria e 
a expectativa de sobrevida para ambos os sexos, também na mesma data, calculada 
pelo IBGE. Caso a Regra 85/95 seja atendida, a expressão de cálculo do benefício 
fica Sb = M, caso o fator seja menor que um; e Sb = M.f, caso seja maior que um. 
Ou seja, o trabalhador sempre é beneficiado.

Caso o trabalhador atinja os 65 anos (ou 60 anos, no caso das mulheres) 
sem que tenha se aposentado, e simultaneamente tenha ao menos quinze anos de 
contribuição, então atribui-se a ele uma aposentadoria por idade. O benefício é 
calculado como 70% da média M mais 1% por ano adicional, até o limite máximo 
de 100% de M. Procedimento análogo é feito para os trabalhadores rurais, por 
meio da identificação da atividade agrícola em que estão empregados.

   (1)

Na nova regra, o benefício é calculado conforme apresentado anteriormente, 
quando as regras estiverem plenamente em vigor. A exigibilidade é de 65 (62) anos 
de idade, aliados a 25 anos de contribuição. Atendida esta condição, o benefício é 
igual a 76% da média dos SCs. Para cada ano contributivo adicional entre 26 e 30, 
o accrual rate é de 1,5%; para acréscimos no intervalo de 31 a 35, o accrual rate é de 
2%; finalmente, para acréscimos na faixa de 36 a 40, o incremento é de 2,5% anuais.

7. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13183.htm>.
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Entretanto, é importante notar que no período da simulação as regras novas de 
aposentadoria ainda não estarão plenamente vigentes, devido ao período de transição 
diferenciado por categorias, definido na versão pós-parecer do relator da reforma. 
Por este motivo, quase todos que vierem a se aposentar pela regra nova no modelo de 
simulação o farão de acordo com as regras de transição apresentadas anteriormente.

Foi necessário realizar mais um acerto sobre o fluxo de aposentadorias. De 
acordo com a metodologia apresentada anteriormente, os trabalhadores são aposen-
tados tão logo quanto cumpram os requisitos legais. Entretanto, de acordo com os 
microdados da Pnad e as premissas previamente adotadas, um conjunto expressivo 
de indivíduos já atende estes requisitos, mas ainda se encontra no mercado de 
trabalho. Portanto, se esta premissa fosse aplicada imediatamente ao estoque de 
trabalhadores, geraria um volume desproporcionalmente grande de aposentadorias 
concedidas já no primeiro ano, de forma inconsistente com o efetivamente verifi-
cado. Por este motivo, de forma similar ao que havia sido feito por Giambiagi et 
al. (2007), esse fluxo é distribuído ao longo do tempo, de forma a suavizar a curva 
das novas aposentadorias. No caso particular, adotou-se um período de oito anos.

3.2.4 Mortalidade

A cada período, os indivíduos da amostra defrontam-se com as probabilidades de 
morte dadas pela Tábua Completa de Mortalidade de 2015 do IBGE, desagregadas 
por idade e gênero. Com base nestas probabilidades, sorteiam-se as pessoas que irão 
morrer. Isto é feito todos os anos na simulação. Em caso de morte, obviamente, 
cessam-se a renda e as contribuições. Como a tábua do IBGE apresenta probabi-
lidades de morte até os 80 anos, adotou-se um procedimento simplificado para 
as idades superiores. As probabilidades acima desta idade foram extrapoladas por 
mais dez anos. Ou seja, considerou-se que todas as pessoas viverão no máximo até 
a idade terminal de 90 anos. O erro cometido com essa simplificação é desprezível, 
pois somente 0,17% da população brasileira tem idade de 91 anos ou mais.

Verifica-se então a condição familiar, para analisar se o trabalhador tem de-
pendentes. Em caso negativo, não há concessão de benefício de pensão. Em caso 
positivo, seja durante o período ativo, seja durante a aposentadoria, gera-se uma 
pensão aos seus dependentes. Em caso de filhos, por simplicidade, o valor é atribuído 
ao dependente mais novo. A estes pensionistas aplica-se o mesmo procedimento, 
de sorteio de acordo com as probabilidades de morte. Assim, a pensão é cessada, 
quer pela morte dos dependentes, quer pela extinção da condição de exigibilidade.
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3.2.5 Novos trabalhadores

A base de dados inicial contém os respondentes da Pnad 2015. Da forma descrita 
anteriormente, à medida que o tempo passa, reproduz-se o ciclo de vida, com o 
período laboral, a aposentadoria e a morte (que pode ocorrer antes da aposenta-
doria). Com isto têm-se os fluxos de benefícios bem definidos, dado o período de 
simulação adotado. 

Entretanto, este procedimento, típico de populações fechadas, não dá conta da 
questão das contribuições. É preciso que novos trabalhadores sejam inseridos a cada 
ano no banco de dados, de forma que o fluxo de receitas do RGPS seja calculado 
de maneira adequada. Esta é uma parte crítica do modelo, tendo em vista que é 
necessário fazer uma série de suposições econômicas e demográficas sobre como esta 
inserção ocorrerá. De forma esquemática, é preciso definir quantos trabalhadores 
entrarão no mercado de trabalho, com que idade isso ocorrerá, bem como qual 
será sua posição na ocupação, seu status de contribuinte ao RGPS e, finalmente, 
sua renda. É um procedimento similar àquele realizado em Giambiagi et al. (2007).

As características relevantes das gerações observadas na Pnad 2015 são utilizadas 
como proxy das características a serem imputadas no conjunto de indivíduos que será 
incorporado à base de dados. Isto é feito com o auxílio da projeção da população 
do IBGE. Desta fonte é obtido o número de indivíduos por idade e sexo, a cada 
ano. Em particular, é tomado o conjunto de indivíduos com idade até 25 anos, ou 
seja, que potencialmente começará sua vida laboral e suas contribuições ao RGPS 
no ano seguinte. Entretanto, nem todos virão a fazê-lo, seja porque entrarão mais 
tarde no mercado de trabalho, porque serão trabalhadores informais, ou porque não 
virão a fazer parte da PEA. Por este motivo, é encontrada inicialmente a proporção 
de indivíduos de cada geração que faz parte da PEA e contribui à previdência. Esse 
grupo, de futuros entrantes, é que será alocado à base de contribuintes.

Em seguida, há um processo sequencial, de mimetização das características 
observáveis das gerações mais novas de trabalhadores da Pnad, consideradas aquelas 
no intervalo de 16 a 25 anos de idade. Para estas gerações, encontra-se a distri-
buição, por gênero e por idade, da renda e da classe de contribuição (assalariados, 
domésticos, empregadores e conta própria). Note-se que estas categorias são as 
mesmas empregadas para calcular as contribuições verificadas em 2015 e nos anos 
seguintes. É feito então um sorteio aleatório e esta distribuição é alocada à geração 
de futuros entrantes, obtidos da forma descrita no parágrafo anterior. Assim, cada 
um dos futuros entrantes têm imputada uma renda e uma classe de contribuição. 
Este procedimento é repetido anualmente, até os 25 anos. Exemplificando: uma 
pessoa de 16 anos recebe uma determinada renda e uma classe de contribuição, a 
partir de um sorteio feito com base na distribuição de renda e nas classes de con-
tribuição efetivamente verificadas na Pnad para os indivíduos dessa idade; no ano 
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seguinte, quando este trabalhador tem 17 anos, faz-se novo sorteio, nova alocação 
de renda e de classe, porém, neste caso, tendo-se como base as características dos 
trabalhadores de 17 anos. A repetição do procedimento de alocação ano a ano é 
feita para tentar evitar que níveis mais baixos de formalização verificados nos anos 
iniciais da vida laboral sejam perpetuados ao longo de toda a vida ativa, com re-
flexos negativos sobre as contribuições. A idade superior é de 25 anos para tentar 
captar a entrada da maior proporção de indivíduos no mercado de trabalho. A 
partir dos 26 anos o procedimento é finalizado, ou seja, os novos trabalhadores 
mantêm permanentemente suas características de renda e classe contributiva para 
as quais foram alocados.

Completa-se assim o conjunto de características relevantes desta nova 
geração, que é então incorporada ao conjunto de trabalhadores do banco de 
dados, a partir de 2016, ano posterior àquele da realização da Pnad. Para estas 
novas gerações aplicam-se a partir deste ano os mesmos procedimentos de cálculo 
da evolução da renda e das contribuições. Note que estas novas gerações não 
chegam a se aposentar no modelo, pois o período de simulação é mais curto 
do que sua vida laboral completa.

4 RESULTADOS

Uma vez descrito o procedimento, nesta seção são reportados os resultados obti-
dos. Todas as simulações foram feitas para um período de 24 anos, englobando de 
2015, ano da fonte primária dos microdados, até 2038. Esta escolha foi feita para 
coincidir com o último ano do período de transição da PEC no 287. Os resultados 
estão divididos em dois grupos. O primeiro refere-se ao quantitativo de benefícios 
(aposentadorias e pensões), concedidos e emitidos, na regra antiga e na regra nova. 
O segundo grupo traz a receita com as contribuições, a despesa com benefícios e 
o deficit previdenciário.

4.1 Quantitativo de benefícios concedidos e emitidos

O gráfico 1 traz a quantidade de aposentadorias concedidas, ou seja, o fluxo de novas 
aposentadorias, na regra nova e na regra antiga. Há seis linhas no gráfico, três para 
cada situação: aposentadorias por idade, aposentadorias por tempo de contribuição 
e a soma de ambas. Como se pode notar, de forma geral, em quase todos os casos e 
todos os anos, a regra nova gera um fluxo de benefícios inferior à regra anterior. É 
importante notar, no gráfico, que na regra nova ainda há aposentadorias por tempo 
de contribuição e por idade. Isto ocorre devido ao período de transição definido pelo 
texto legal e pela forma com que estas aposentadorias foram tratadas. Há um conjunto 
expressivo de trabalhadores vinculados ao RGPS que já está no mercado, para os 
quais a regra de transição se aplica, até que as regras novas entrem plenamente em 
vigor, o que só irá ocorrer em 2038. Desta maneira, o gráfico retrata os indivíduos 
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que se aposentarão até esta data, atendendo aos requisitos da regra de transição, 
particularmente no que se refere à idade mínima para as aposentadorias por tempo 
de contribuição. Em 2020, ano em que a transição de idade deverá ter iniciado, o 
número de aposentadorias na regra antiga será (seria) de 921 mil, enquanto que 
com a regra nova, o número decresce para 639 mil, o que é bastante expressivo.

GRÁFICO 1
Quantidade de aposentadorias concedidas para homens e mulheres nas regras antiga 
e nova (2015-2038)
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Elaboração do autor.
Obs.: ATCs – aposentadorias por tempo de contribuição; e AIs – aposentadorias por idade.

Cabem alguns comentários em relação à metodologia adotada, à fonte dos 
dados e sua relação com os resultados obtidos. O primeiro refere-se à oscilação nos 
anos iniciais. Conforme apontado, ao se tabular os microdados da Pnad, encontra-
-se um contingente razoável de indivíduos que já teriam os requisitos mínimos 
para terem se aposentado. Este fato, de certo modo, vai contra as premissas do 
modelo. De acordo com o procedimento adotado, todos que atendem a estes 
requisitos são automaticamente aposentados. No entanto, se isso fosse feito com 
este estoque inicial de trabalhadores, seria gerado um acúmulo irreal de novas 
aposentadorias no ano inicial. Por este motivo, a aposentadoria dos “aposentáveis” 
foi distribuída ao longo de um período de oito anos, na tentativa de suavização do 
fluxo. Ainda assim, não se encontrou uma maneira de evitar algumas distorções, 
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como no caso das aposentadorias por tempo de contribuição na regra nova, que 
têm queda expressiva em 2017, para depois exibir comportamento com menor 
variabilidade. Este ano, fato parece ser mais uma evidência de que modelos de 
microssimulação não comportamental, como o aqui empregado, tendem a produzir 
algumas oscilações nos períodos iniciais, até que todos os indivíduos comecem a 
se aposentar da maneira esperada pelas regras. Porém, é importante mencionar 
que nos cinco anos iniciais da simulação (para evitar-se o efeito da instabilidade 
inicial), o modelo fornece um total de 734.607 aposentadorias concedidas. Este 
valor é próximo do número de 746.877 concessões efetivamente verificado. 
Fica, entretanto, a ressalva de que a greve de 2015 nos postos do INSS reduziu 
a concessão de benefícios.

O segundo comentário refere-se à proporção das aposentadorias concedidas 
por tempo de contribuição e por idade. Na regra antiga, obteve-se que as aposen-
tadorias por tempo de contribuição representam 57% do total. Quando este valor 
é cotejado com os dados do Beps, verifica-se que o valor é da ordem de 36%. Ou 
seja, há subestimação das aposentadorias por tempo de contribuição e superesti-
mação das por idade. É possível avaliar que este fato ocorre devido à ausência de 
dados mais preciso sobre o histórico laboral e contributivo de cada trabalhador. 
Na Pnad há uma única pergunta sobre a idade com que os indivíduos começaram 
a trabalhar. A resposta é a única informação para se inferir o número de anos de 
contribuição, base para o requisito contributivo para a aposentadoria. Parece pro-
vável que esta questão subestime a idade real de início de inserção no mercado de 
trabalho. O fato de um indivíduo ter reportado que começou a trabalhar em uma 
determinada idade não significa que o tenha feito de maneira ininterrupta, que 
tenha contribuído e mesmo que esta atividade era remunerada. Por conseguinte, 
pode haver superestimação no número de anos de contribuição, o que faz com 
que uma maior proporção de indivíduos seja elegível à aposentadoria por tempo 
de contribuição. 

Para tentar fazer frente a esse efeito, verificado com maior magnitude em versões 
preliminares deste texto, foram imputadas densidades contributivas diferenciadas, 
de acordo com a faixa de renda, conforme mencionado anteriormente. Igualmente, 
foi adotado outro procedimento, dando-se prioridade às aposentadorias por idade. 
Ou seja, se um indivíduo conseguia atender ao requisito e obter ambas as espécies 
de benefícios, então era concedida uma aposentadoria por idade. Ainda assim, a 
subestimação apontada persistiu. Adicionalmente deve ser notado que, devido à 
ausência de informações adequadas na Pnad, no modelo há apenas aposentadorias 
por tempo de contribuição e aposentadorias por idade, enquanto o RGPS concede 
aposentadorias por invalidez, especiais e outras. Portanto, é possível que uma par-
cela destas outras espécies acabe sendo atribuída às aposentadorias por tempo de 
contribuição. Note-se ainda que na regra nova a proporção de aposentadorias por 
idade alcança valor mais elevado, cerca de 67%.
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Na sequência, o gráfico 2 mostra as pensões concedidas no período 2015-2038, nas 
regras antiga e nova, para homens e mulheres e a soma de ambos. Como já era esperado, o 
número para os homens é bastante inferior ao número referente às mulheres. No entanto, as 
diferenças entre o número de pensões concedidas, tanto para homens quanto para mulhe-
res, são mínimas quando se compara a regra nova à regra antiga. Uma possível explicação é 
que parcela expressiva das pensões é concedida ainda durante o período laboral, quando há 
poucas mudanças entre as regras. Ao todo, são 10,5 milhões na regra antiga e 11,1 milhões 
na regra nova, uma diferença de cerca de 5%. A metodologia empregada superestima um 
pouco o número de pensões efetivamente concedidas. De acordo com dados do Aeps, em 
2015 foram concedidas 365.262 pensões e o valor calculado foi 439.386. É possível que 
uma das causas seja uma mortalidade mais elevada do que a efetivamente verificada, tanto 
na idade laboral quanto durante o período de recebimento da aposentadoria, o que pode 
ter levado a estes valores mais elevados.

GRÁFICO 2
Quantidade de pensões concedidas nas regras antiga e nova (2015-2038)
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Elaboração do autor.

O gráfico 3 mostra o número de aposentadorias emitidas. Novamente são apresentados 
seis valores, sendo três para a regra antiga e três para a regra nova. As linhas verde e azul 
(clara e escura) representam o número de benefícios de aposentadoria emitidos, a partir do 
período base, ou seja, 2015. Na metodologia empregada, são as aposentadorias, separadas, 
por idade e por tempo de contribuição, da forma descrita anteriormente. Desta maneira, 
o número de 2015 é baixo, porque não havia estoque anterior. Conforme apresentado em 
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seção anterior, nos microdados em cross-section da Pnad consegue-se apenas identificar os 
benefícios do RGPS, sem se precisar a espécie da aposentadoria. Assim, as linhas vermelha 
e laranja retratam em 2015 os benefícios reportados pelos respondentes, acrescido pelo 
fluxo de aposentados neste mesmo ano. A medida que o tempo passa, aumenta o número 
de novos benefícios emitidos (concedidos a partir de 2015), o que dá o caráter ascendente 
das curvas em azul e verde. Isto gera um aumento na sua parcela em relação ao total, dado 
que os benefícios previamente concedidos somente vão sendo cessados, seja pela morte do 
beneficiário, seja pela conversão em pensão.

Pode-se concluir que a reforma previdenciária em análise deverá ter impacto importante 
sobre a quantidade de benefícios em manutenção, embora esta redução não seja significativa 
nos primeiros anos. Por exemplo, em 2020, na regra antiga, deverá haver 19,8 milhões de 
aposentadorias emitidas. Já com a regra nova, o valor cairá para 18,3 milhões, o que repre-
senta uma diminuição de 7%. Em 2030, a queda será de 16% e, em 2038, atingirá 22% 
(23,9 milhões na regra antiga, diante de 18,6 milhões na regra nova). Isso acontecerá porque 
o número de benefícios continuará aumentando se nenhuma alteração for feita, mas ficará 
praticamente estável, chegando mesmo a cair nos primeiros anos, no caso da regra nova. 
Os dados parecem evidenciar que, ao menos no que se refere ao número de benefícios, esta 
reforma previdenciária é capaz de estabilizar este número em estoque.

GRÁFICO 3 
Quantidade de aposentadorias emitidas para homens e mulheres nas regras antiga 
e nova (2015-2038)
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Elaboração do autor.
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O gráfico 4 apresenta o número de pensões emitidas. A linha referente a 
mulheres na regra nova não pode ser visualizada adequadamente, pois está muito 
próxima da linha do total (homens mais mulheres) na regra nova. Como há pou-
ca diferença entre as quantidades de aposentadorias concedidas nas duas regras, 
o resultado, como seria de se esperar, foi reduzido sobre os benefícios de pensão 
emitidos. Em 2020, a diferença de quantidades entre as duas regras é inferior a 
0,5%; em 2030, o valor aumenta para 2,5%; e no último ano analisado, na regra 
nova, há 8,73 milhões de pensões, o que significa 4,9% a menos do que as 9,18 
milhões de pensões na regra antiga.

GRÁFICO 4
Quantidade de pensões emitidas nas regras antiga e nova (2015-2038)
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Elaboração do autor.

4.2 Receitas, despesas e resultado do RGPS

Nesta seção são apresentados os valores agregados de despesas e receitas previstos para o 
RGPS. De antemão, já deve ser ressaltado que no período analisado não há diferenciação 
expressiva de receitas entre a regra nova e a regra antiga, tendo em vista que a proposta 
de reforma somente faz alterações no que se refere à condição de exigibilidade e à regra 
de cálculo dos benefícios. As diferenças de arrecadação verificadas são oriundas da 
saída diferenciada do mercado de trabalho, o que afeta o contingente de mão de obra 
e a receita advinda das contribuições previdenciárias. Como era esperado, o resultado 
é afetado fundamentalmente pelas alterações nas despesas, ponto focal da reforma.
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No gráfico 5 pode ser vista a evolução das variáveis monetárias no período 
2015-2038. Todos os valores apresentados são reais, em moeda constante de 2015. 
O somatório das receitas com a regra nova cresce 3,62%, passando de R$ 6,50 
trilhões para R$ 6,73 trilhões. As despesas, por sua vez, sofrem uma redução da 
ordem de 10,17%, de R$ 12,73 trilhões para R$ 11,44 trilhões. Esta porcentagem 
varia ao longo do tempo. O máximo ocorre em 2025, quando a diferença é da 
ordem de 13%. A partir daí a economia sofre ligeira queda, mas sempre se situando 
em patamar próximo a 12%. O motivo é a regra de transição, que faz com que a 
reforma demore alguns anos para começar a produzir efeitos, por represar algumas 
aposentadorias. Na sequência, há relativa estabilidade, quando a transição já afeta 
um contingente mais expressivo de trabalhadores. Finalmente, na parte final do 
período analisado, a redução verificada na diferença percentual ocorre porque a 
maior parte dos indivíduos que tiveram sua aposentadoria represada começa a se 
aposentar. Por exemplo, em 2020, a redução nas despesas é da ordem de R$ 37 
bilhões; em 2030, ultrapassa R$ 66 bilhões; e em 2038, atinge quase R$ 79 bilhões.

GRÁFICO 5
Receitas, despesas e resultado para homens e mulheres nas regras antiga e nova 
(2015-2038) 
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O resultado agregado exibe perfil similar, pela soma dos efeitos sobre con-
tribuições e benefícios. A redução no deficit alcança mais de 31% no décimo ano. 
Então, passa a cair lentamente, mas ainda assim situando-se em faixa superior a 
26% em todo o período. Em 2020, são mais de R$ 39 bilhões de economia, que 
passam para R$ 78 bilhões em 2030 e atingem mais de R$ 103 bilhões em 2038. 
Certamente, o valor seria ainda mais elevado se o período estudado fosse ampliado. 
Ao todo, no período em estudo, a economia é de 23%. Isto representa o expres-
sivo valor de R$ 1,53 trilhão. Esta cifra mostra o quão importante é a reforma 
previdenciária para a sustentabilidade do RGPS e para as finanças públicas do país.

5 COMENTÁRIOS FINAIS

Este capítulo teve como objetivo calcular os impactos fiscais da PEC no 287/2016 
sobre o RGPS, de acordo com a versão em tramitação no Congresso Nacional em 
julho de 2017, data em que a redação deste texto era finalizada. Esta PEC é da 
maior importância para tentar reduzir o desequilíbrio latente entre receitas e despe-
sas. Se nenhuma reforma for implantada com brevidade, os gastos previdenciários 
em todas as esferas e regimes consumirão uma parcela tão grande do orçamento 
público que será inviável qualquer tentativa de equacionamento adequado das 
finanças públicas.

Foi elaborado um modelo de microssimulação não comportamental para inves-
tigar esses efeitos. Utilizou-se como fonte principal de informações os microdados da 
Pnad 2015. Os valores de receitas, despesas e resultados do RGPS foram calculados 
para o período 2015-2038, ano em que a transição para a regra nova, caso venha 
a ser aprovada, deverá ter sido concluída. Os resultados são bastante expressivos.

No período estudado, com a regra nova haverá redução média de mais de 
240 mil aposentadorias por ano, o que corresponde a mais de 24% em relação à 
regra antiga. Como resultado, haverá em média 2,83 milhões de aposentadorias 
emitidas a menos (quase 13% do total). No ano final, em 2038, serão 5,35 mi-
lhões de aposentadorias a menos, o que mostra o impacto sobre as quantidades de 
benefícios. Já o impacto sobre as pensões é menor, não sendo tão relevante, mas, 
ainda assim, sendo responsável por 448 mil benefícios (cerca de 5%) em 2038. 

O impacto mais importante vai ocorrer no resultado financeiro do RGPS. 
As contribuições deverão crescer em relação ao cenário de não reforma, até atingir 
cerca de 10% a mais em 2038. As despesas, por sua vez, deverão ser impactadas 
mais fortemente. Em 2038, a queda de gastos será da ordem de R$ 79 bilhões (ao 
redor de 12% do total). Em todo o intervalo de tempo, a economia fica próxima de 
R$ 1,3 trilhão. Esse valor dá uma medida da importância das medidas em estudo.

É importante apontar três limitações do modelo empregado e dos resultados 
obtidos. Em primeiro lugar, é possível inferir que um modelo de microssimulação 
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comportamental, que levasse em conta as decisões individuais e as alterações de 
decisões de aposentadoria por parte dos trabalhadores, com vistas a maximizar sua 
utilidade intertemporal, modificasse um pouco os resultados, conforme verificado 
por Borella e Moscarola (2010). No entanto, a sofisticação de tal tipo de modelo 
foge ao escopo metodológico deste trabalho. Em segundo lugar, é necessário fazer 
uma menção à base de dados. Em que pese à qualidade da Pnad, pelo fato desta  
ser uma pesquisa em cross-section e não em painel, como seria o mais adequado 
para o tipo de trabalho aqui desenvolvido, algumas informações sobre o passado 
dos trabalhadores devem ser inferidas a partir de outras evidências empíricas. Este 
fato obriga à adoção de algumas hipóteses e premissas, especialmente no que se 
refere à renda e às contribuições passadas, o que pode influenciar os resultados 
obtidos. Finalmente, em terceiro lugar, deve ser lembrado que os efeitos calcula-
dos poderiam ser ainda mais expressivos, caso o período de simulação fosse mais 
extenso, indo além do período de transição.

Não se pode deixar de comentar que a reforma paramétrica em questão trata 
somente do lado das despesas. Não há nenhuma medida de destaque que trate da 
redução da alíquota contributiva e das distorções sobre o mercado de trabalho hoje 
existentes. Tampouco há medidas efetivas para aumentar a cobertura previdenciária 
durante a vida ativa, ponto da maior relevância em reformas empreendidas em 
países em desenvolvimento, conforme destacado por Wang, Williamson e Cansoy 
(2016), e que ficará pendente na agenda de reformas da previdência.

Os resultados mostram que a reforma terá efeitos importantes, mesmo em um 
prazo relativamente reduzido. A redução de gastos calculada será muito importante 
para o equilíbrio e a solvência do RGPS, condição mais do que necessária para o 
adequado ajustamento das finanças públicas, o que é uma das bases para que o país 
possa retomar a trajetória de crescimento econômico sustentado. Espera-se que im-
plantação de tais medidas venha a ocorrer em sua totalidade o mais breve possível. 
Adiamentos têm custos cada vez mais elevados, como mostra o caso do Japão, estu-
dado por Kitao (2017). Caso a inação perdure, medidas ainda mais duras deverão 
ser adotadas, onerando ainda mais gerações futuras, que pagarão um alto preço pela 
incapacidade de gerações mais antigas de fazer mudanças na previdência social.
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