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A necessária 
reforma 
previdenciária

KEYTON PEDREIRA

O atual Presidente da Re-
pública, Michel Temer, 
presidia a Câmara dos 

Deputados em 1998 quando foi 
colocada em votação a criação 
da idade mínima para as aposen-
tadorias. Por apenas um voto, a 
necessária idade mínima não foi 
aprovada. Deputado governista 
na época, Antônio Kandir alegou 
em matéria jornalística que errara 
ao digitar seu voto de abstenção e 
não fizera a correção pela aprova-
ção do projeto antes da contagem 
dos votos – foram 148 contrários 
à aprovação da idade mínima e 
11 abstenções. Esse curioso fato 
histórico, que levou à derrota do 
governo e aconteceu há quase 20 
anos, custa e ainda custará caro 
por décadas. 

O fator previdenciário, criado 
em 1999 como alternativa ao fra-
casso político do ano anterior, 
objetivava postergar os pedidos 
de aposentadorias e reduzir o dé-

ficit, mas não surtiu o efeito de-
sejado. Hoje, o Brasil, com uma 
média etária de aposentadoria de 
apenas 54 anos (quase dez anos a 
menos que os países desenvolvi-
dos), possui um dos mais frágeis 
sistemas previdenciários do mun-
do. Somente em 2016, o déficit 
do Regime Geral da Previdência 
Social passará dos R$ 150 bilhões.

O índice de sustentabilidade dos 
sistemas previdenciários, calcu-
lado desde 2004 pela unidade 
de Pensões Internacionais da 
Allianz Asset Management, con-
duzida pela economista Renate 
Finke, avalia a capacidade dos 
países de assegurar o pagamen-
to das aposentadorias em longo 
prazo. Tal índice utiliza dados 
como a evolução demográfica, 
finanças públicas e projetos de 
mudanças já implementados pa-
ra medir a sustentabilidade dos 
sistemas previdenciários, abran-
gendo parâmetros que avaliam 

a situação atual e perspectivas 
futuras dos sistemas. 

Em 2014, com a inclusão de Brasil, 
Chile, México, Malásia, Indonésia 
e África do Sul, o estudo foi am-
pliado, totalizando 50 países. Nes-
se ranking, o Brasil ficou em 49º, 
um vergonhoso penúltimo lugar.

Já em 2015, por questões emi-
nentemente políticas, fomos o 
único país na história a realizar 
uma reforma da Previdência às 
avessas, ou seja, algo que levou a 
um aumento das aposentadorias. 
Segundo dados governamentais, 
entre julho de 2015 e fevereiro de 
2016, o valor médio das aposen-
tadorias por tempo de contribui-
ção atingiu R$ 2.792,29, enquanto 
as que vinham sendo concedidas 
pelo fator previdenciário ficavam 
na média de R$ 1.779,88. Houve, 
assim, um aumento médio de 50% 
após a aprovação da Lei nº 13.183 
(fórmula 85/95).
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De acordo com o IBGE, o envelhecimento da população brasileira, fru-
to também da queda da taxa de natalidade, vai ser acelerado drastica-
mente nas próximas décadas. A tabela abaixo mostra a proporção da 
população economicamente ativa em relação às pessoas com 65 anos ou 
mais, e a tendência é catastrófica para as contas da Previdência Social.

ANO
POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE 

ATIVA (14 A 64 ANOS)
POPULAÇÃO ACIMA  

DE 65 ANOS

2000 91% 8,70%

2010 89% 11,50%

2020 85% 15,30%

2030 79% 21,50%

2040 71% 28,70%

2050 61% 39,00%

Fonte: IBGE

Em 2015, a proporção estava em oito pessoas na idade ativa para cada 
aposentado. Se nada for alterado, inclusive nos conceitos etários de clas-
sificação da população inativa, haverá aproximadamente quatro ativos 
para cada inativo em 2040.

Segundo projeções do Ministério do Planejamento, o déficit da Previdên-
cia Social atingirá mais de R$ 7 trilhões em 2050. Nesse cenário, a insufi-
ciência atual, que equivale a aproximadamente 1% do PIB, chegará a quase 
10%. Se as regras não mudarem rapidamente, a única saída será o aumento 
brutal da carga tributária, que já se encontra em patamares insustentáveis 
para a economia.

Se as 
regras não 
mudarem 
rapidamente, 
a única saída será 

o aumento brutal 

da carga tributária, 

que já se encontra 

em patamares 

insustentáveis  

para a economia.

DÉFICIT DA PREVIDÊNCIA (EM R$ TRILHÕES)

Fonte: Ministério do Planejamento
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RECEITAS DESPESAS

Vender imóveis do INSS 
Rever as regras de acúmulo 
de benefícios (pensões x 
aposentadorias)

Taxar os jogos de azar e 
empresas exportadoras de 
agronegócio

Igualar ou revisar as regras de 
aposentadoria entre homens e 
mulheres

Fim das isenções previdenciárias 
para entidades filantrópicas

Desvinculação do salário mínimo

Prevenção às fraudes 
(sonegação) 

Melhoria da fiscalização 
e prevenção a fraudes na 
concessão de benefícios

 Fim ou revisão das 
desonerações para alguns 
setores da economia

Criar uma IDADE MÍNIMA para 
aposentadoria

Combinando todos esses fatores, a Previdência já é um incêndio descon-
trolado para os cofres públicos, e apenas começamos a pagar o preço 
pelos erros ocorridos no passado.

Trabalhando os lados das receitas e despesas da Previdência Social, po-
deríamos adotar algumas medidas para conter essa trajetória explosiva 
das contas, como mostra o quadro abaixo:

Toda reforma previdenciária 
pressupõe restrições ou reduções 
de direitos e aumento nas obriga-
ções. A principal causa do dese-
quilíbrio da Previdência ao redor 
do mundo decorre do envelheci-
mento da população, consequên-
cia positiva dos avanços da medi-
cina e da melhoria na qualidade 
de vida. No Brasil, entretanto, há 
um agravante: envelhecemos antes 
de enriquecer, perdendo o bônus 
demográfico da última década em 
virtude do fraquíssimo desempe-
nho da economia.

Todos querem viver mais e ter 
mais dinheiro disponível, mas a 
equação não fecha sem os devidos 
esforços. Para uma renda constan-
te ao longo da vida, deve-se abdi-
car de parte do consumo presente, 
direcionando esses recursos para a 
poupança previdenciária, de mo-
do a tornar esses valores um com-
plemento de renda na idade avan-
çada, quando a atividade laboral 
naturalmente decai.

De acordo com uma pesquisa rea-
lizada pela IPSOS, terceira maior 
empresa de inteligência de merca-
do do planeta, em nosso país, ape-
nas 30% da população se preocu-
pam em realizar alguma poupança 
para o futuro, e somente uma fatia 
de 33% desse contingente conse-
guem economizar mais que 10% de 
sua renda.

Os dados citados apontam que 
apenas 10% da população pou-
pam o suficiente, e há ainda ou-
tro fator: 85% da população pou-
padora utilizam a caderneta de 
poupança como forma de inves-
tir seus recursos, aplicação que 
vem empatando com a inflação 
ou até perdendo para ela durante 
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aplicações financeiras, imóveis e, 
principalmente, planos de previ-
dência privada, que apresentam 
crescimento vigoroso desde a 
adoção do Plano Real, em 1994. 
Porém, estas ainda estão muito 
distante da necessidade, já que 
apenas 5% da população possuem 
planos de previdência.

Esses planos possuem vantagens 
tributárias em relação aos de-
mais investimentos, mas devem 
ser analisados e comparados com 
cautela pelos atuais e futuros 
participantes antes de sua con-
tratação, bem como durante o 
período de diferimento (acumu-
lação). As taxas cobradas pelas 
seguradoras podem variar mais 
de 200%, e o impacto no valor 
das aposentadorias concedidas 
tem a mesma proporção. Somen-
te a concorrência e a educação 

financeira levarão a população 
a escolher seus planos de forma 
mais consciente.

A dura e real conclusão a que 
chegamos é que o país precisa ur-
gentemente de mudanças governa-
mentais e individuais. Não há mais 
tempo para continuar errando ou 
permanecer na inércia dos últi-
mos 18 anos, sob pena de a atual 
geração, de até 40 anos de idade, 
ficar sem cobertura da Previdência 
pública e o INSS se tornar apenas 
um capítulo de História nas aulas 
de nossos netos. 

KEYTON PEDREIRA
Economista e advogado com MBA 
pela USP e Pós-Graduação em 
Previdência pela FGV-SP. É CEO das 
empresas KLP Soluções em Seguros e 
BuscaPrev Soluções em Previdência.

keyton@buscaprev.com.br

os últimos anos. Após todos esses 
cortes, chega-se ao número alar-
mante de apenas 1,5% da popula-
ção brasileira poupando valores 
com rentabilidade suficiente para 
viver de maneira confortável du-
rante a aposentadoria.

O primeiro passo para reverter es-
se quadro é um forte investimento 
em educação financeira. Não basta 
o governo alterar as regras da Pre-
vidência se a população não adotar 
medidas individuais para compen-
sar as reduções que se imporão no 
cenário aqui apresentado. As me-
didas devem começar ainda na in-
fância, com a inserção de assuntos 
ligados ao planejamento financeiro 
nas grades curriculares, passando 
pelo ensino médio e até mesmo 
pelas universidades.

O incentivo à poupança individual 
deve ser também facilitado pelo 
governo, porém, no Brasil, tudo é 
mais complexo. Iniciativas como 
o VGBL Saúde e VGBL Educa-
ção, produtos de previdência que 
trariam benefícios fiscais a quem 
utilizasse recursos poupados em 
despesas ligadas à saúde e educa-
ção durante a aposentadoria, estão 
travadas há quase uma década, seja 
por brigas políticas entre a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) e a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), seja 
pelo medo que tem o governo de 
abdicar de uma ínfima receita que 
nem ele mesmo consegue calcular, 
mas capaz de proporcionar ganhos 
enormes à população e à própria 
economia em longo prazo.

Como alternativas de investi-
mentos para fins de aposentado-
ria, estão disponíveis no mercado 
as mais diversas modalidades de 
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