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POR QUE FAZER REFORMA DA PREVIDÊNCIA NO MEIO DE UMA
RECESSÃO?
Pedro Fernando Nery 1

Introdução: a reforma da Previdência

Em 2017, quando o pior momento da crise econômica for sentido no mercado de
trabalho, o Brasil estará discutindo uma reforma da Previdência.

A reforma

compreende uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC no 287, de 2016) e projetos
de lei (ainda a serem enviados pelo governo), alterando, entre outros, regras de acesso a
benefícios, forma de cálculo e financiamento dos regimes previdenciários.
A opção do governo foi por uma proposta de reforma paramétrica, e não
estrutural, mantendo as características essenciais dos regimes. Os regimes continuam
sendo de repartição, em que os benefícios dos trabalhadores inativos são financiados
pelos trabalhadores em atividade no mercado de trabalho. A mudança se dá nos
parâmetros do regime, e não em sua estrutura, como seria uma mudança para um regime
de capitalização (em que o benefício de cada trabalhador é custeado pelas suas próprias
contribuições no passado, capitalizadas), típico da previdência privada no Brasil e da
previdência pública em outros países emergentes 2, e tipicamente considerado uma
opção “neoliberal”.
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Como no Chile. O regime de capitalização se caracteriza por um menor risco demográfico, mas maiores
riscos financeiros, do que o regime de repartição. Ainda, na capitalização os riscos envolvidos são mais
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Segundo o orçamento anual de 2017, as despesas com Previdência em todos os
regimes, mais o Benefício de Prestação Continuada (BPC-Loas), corresponderão a
cerca de 55% do total da despesa primária. Comparativamente, a participação das
despesas com os servidores ativos será de 13%, saúde 7%, educação 3%, PAC 3% e
Bolsa Família 2%. A soma das demais despesas corresponde a 17%. Esses dados são
apresentados no Gráfico 1, a seguir, e evidenciam que a Previdência não é só uma
questão relevante no futuro, mas também no presente, como a crise dos Estados também
mostra.
Gráfico 1 – Participação da Previdência no total da despesa primária da União em 2017
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Fonte: Elaboração própria, do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2017.

Previdência e economia
A crise econômica, com a queda de arrecadação e a instauração de sucessivos
déficits primários, trouxe à tona o crescimento estrutural da despesa previdenciária e
abriu uma janela de oportunidade para a discussão sobre a necessidade de reforma.
Reformas anteriores foram feitas em 1998 e 2003. Em 2016 também o governo Dilma
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Rousseff anunciara a intenção de fazer uma reforma, tendo a Presidente afirmado que a
Previdência era no momento “a questão mais importante para o país” 3.
Por um lado, as despesas previdenciárias têm evidentes efeitos em curto prazo
sobre a demanda. O efeito multiplicador sobre o PIB de cada real despendido pelo
RGPS seria de cerca de 0,5 (equivalente ao do RPPS). Para o Benefício de Prestação
Continuada (BPC-Loas), o efeito seria de 1,2 4.
Por outro lado, a ênfase do governo em priorizar a reforma da Previdência
durante a recessão é consoante com o diagnóstico de especialistas de que o crescimento
da despesa previdenciária coloca e colocará mais restrições ao crescimento da economia
no futuro.
Segundo essa visão, a Previdência estaria associada a um tripé de baixo
crescimento 5: carga tributária elevada, investimento público baixo e juros altos.
Diante da tendência de aumento do gasto, esses efeitos só ficariam mais fortes no
futuro.
Carga tributária
Na ausência de mudanças, a carga tributária seria cada vez mais pressionada. Em
2015, ainda no governo Dilma Rousseff, o Ministro da Fazenda Joaquim Levy propôs a
recriação da CPMF, desta vez não para custear a saúde, mas a Previdência. Enquanto
isso, especialistas calculavam que na ausência de mudança de regras, já seria necessária
a criação de uma nova CPMF por ano para financiar as despesas da Previdência 6.
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Outro exercício, apresentado em reportagem da revista The Economist, apontava
que sem reformas as contribuições de empregados e empregadores sobre a folha de
pagamento deveriam subir dos atuais 31% (na soma de empregador e empregado) para
86% em 2050 a fim de cobrir os benefícios 7.Tal majoração da carga sobre a folha seria
inviável, porque alíquotas tão altas erodiriam a base de tributação (o nível de emprego)
muito antes que se pudesse chegar a esse patamar.
Aceitando a noção de que o sistema tributário brasileiro é ineficiente, mais
impostos sobre ele apenas acentuariam seu efeito deletério sobre a economia 8. Diante da
urgência de arrecadação para cobrir o crescimento da despesa previdenciária e de
dificuldades políticas, o provável é que as escolhas seriam no futuro elevar (ou criar)
tributos com maior potencial arrecadatório, e não aqueles com efeitos distorcivos
menores sobre a economia ou efeitos regressivos menores na distribuição de renda.
Investimento público
O segundo item deste “tripé” é o investimento público. Considera-se que é o
investimento que aumenta a capacidade produtiva da economia no futuro. No entanto,
investimentos, como os em infraestrutura ou ciência e tecnologia, por mais necessários
que sejam para o país se desenvolver, constituem despesas “discricionárias”. Esse tipo
de despesa se contrapõe à despesa obrigatória, que não pode ser reduzida e integra cerca
de 92% do orçamento federal.
São exemplos de despesas obrigatórias a Previdência e os salários do
funcionalismo. Diante do crescimento das despesas previdenciárias, o governo tem três
opções principais 9: elevar os impostos, aumentar o endividamento (que pressiona os
juros, o que será visto a seguir) e reduzir outras despesas. Para acomodar o crescimento
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Baseado em estimativas do demógrafo Bernardo Queiroz, da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG). Brazil’s pension system: Tick, tock. The Economist. 24 de março de 2012. Disponível em:
http://www.economist.com/node/21551093.
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Ver, entre outros, Afonso (2016). AFONSO, J, R. Ambiente de Negócios: Simplificação da Legislação
Tributária. Apresentação no Seminário Ambiente de Negócios: Segurança Jurídica, Transparência e
Simplicidade. IBRE/FGV e Direito-Rio/FGV. Rio de Janeiro,23 de setembro de 2016.
9
Uma quarta opção seria emitir moeda e financiar o aumento do gasto via inflação. Por outro lado,
umataxa de crescimento muito alta do PIB poderia atenuar o problema por um período de tempo, ao
aumentar a arrecadação sem necessidade de aumento de tributos.
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dos gastos com Previdência, seriam as despesas discricionárias as com maior chance de
ser comprimidas, o que atinge o investimento público. Esta questão afeta diretamente
não só o governo federal, mas também os subnacionais.
Ilustrativamente, em 2015 – ano de ajuste fiscal – enquanto a rubrica “outras
despesas de capital”, que reflete o investimento público federal, teve redução de mais
30%, as despesas da Previdência (urbana e real) cresceram mais de 1% acima da
inflação.
Gráfico 2– Variação de despesas selecionadas da União em 2015 (ajuste fiscal)
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Fonte: Elaboração própria, a partir do Resultado do Tesouro Nacional de 2015.

Juros reais
Finalmente, de modo simplificado, os juros reais estão associados à percepção
de risco em relação à capacidade do governo de honrar seus compromissos 10. A chance
de insolvência no futuro, por conta de uma despesa estruturalmente crescente,
pressionaria os juros para cima. Por sua vez, os juros reais altos sufocariam os
empreendimentos que o país precisa para crescer.
A Figura 1 a seguir, sintetiza a lógica entre despesa previdenciária e seus efeitos
no crescimento da economia, bem como na distribuição de renda.

10

Aqui, deve-se considerar o conceito de taxa implícita de juros, e não a taxa Selic, que não tem a mesma
participação que tinha no passado na remuneração dos títulos públicos.
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Figura 1 – Crescimento da despesa previdenciária: efeitos adversos na economia (setas em azul) e na
desigualdade de renda (em vermelho)

Fonte: Elaboração própria.

Confiança
Ainda, segundo o diagnóstico do governo sobre a necessidade de ajuste fiscal, a
reforma contribuiria para ganhos de confiança que induziriam a recuperação da
economia. No mesmo sentido, o ex-Ministro da Fazenda Nelson Barbosa, em
declaração ao Fórum criado no governo Dilma Rousseff para discutir a reforma,
entendia como benefício imediato da reforma a melhora das expectativas fiscais, que
“reduz a volatilidade cambial, possibilita a queda das taxas de juros de longo prazo e
incentiva o investimento e a geração de emprego” 11.
Poupança e produtividade
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Barbosa defende que reforma da Previdência seja feita agora, gradualmente. Correio Braziliense, 17 de
fevereiro de 2016. Disponível em:
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2016/02/17/internas_economia,518253/barbo
sa-defende-que-reforma-da-previdencia-seja-feita-agora-gradualme.shtml.
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Por fim, outros efeitos no crescimento da economia relacionados ao desenho da
Previdência (e não exatamente à despesa previdenciária) discutidos pela literatura
incluem a redução da poupança doméstica 12 e a retirada precoce de trabalhadores
produtivos da força de trabalho 13. Adicionalmente, o envelhecimento da população está
associado a um menor nível de inovação e de crescimento da produtividade 14.
Previdência e teto de gastos
A Emenda Constitucional do teto de gastos (antiga PEC no 55, de 2016 15)
congela a despesa total do governo federal em termos reais por 10 anos (Novo Regime
Fiscal). O teto será anualmente reajustado pela inflação (passados 10 anos outro
indexador será escolhido). Podemos dizer que a reforma da Previdência é irmã gêmea
da reforma fiscal.
Isso porque a despesa previdenciária cresce aceleradamente em termos reais.
Para as despesas federais caberem no teto, outras despesas deverão ser reduzidas na
mesma magnitude. Se cumprir o teto, o governo não poderá mais recorrer ao aumento
do endividamento ou da arrecadação para cobrir suas despesas primárias 16.
Assim, com o teto, o crescimento da despesa previdenciária obrigaria o
governo a cortes profundos em diversas outras áreas, o que tornaria a reforma da
Previdência mais urgente. Nas palavras do relator da PEC do teto na Câmara, Deputado
DarcísioPerondi, o novo regime fiscal “não sobrevive sem a reforma da Previdência
12
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Previdência, Poupança e Crescimento Econômico: Interações e Perspectivas. Texto para Discussão no
607. Rio de Janeiro: Ipea, novembro de 1998.
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Ver, entre outros, Paiva et al. (2016). PAIVA, L. H.; RANGEL, L. A.; CAETANO, M. A. O Impacto
das Aposentadorias Precoces na Produção e na Produtividade dos Trabalhadores Brasileiros.Texto para
Discussão no 2.211. Rio de Janeiro: Ipea, julho de 2016.
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O que não corrobora o argumento de que o crescimento da produtividade poderia resolver o problema
previdenciário. Não só o crescimento da produtividade gera um passivo previdenciário no futuro (como
contrapartida do aumento da arrecadação), como ele seria restringido pelo próprio envelhecimento da
população. Ver, entre outros, Maestaset al. (2016). MAESTAS, N.; MULLEN, K. J.; POWELL, D. The
Effect of Population Aging on Economic Growth, the Labor Force and Productivity. NBER
WorkingPaper No. 22452. Julho de 2016.
15
Na Câmara, a matéria tramitou como PEC 241/2016.
16
Evidentemente que a criação ou aumento de tributos não está proibida, mas elas serviriam, pelo menos
nos dez primeiros anos do Novo Regime Fiscal, para melhorar o resultado primário: a princípio reduzindo
o déficit e posteriormente gerando um superávit. Em verdade, a estabilização da relação dívida e PIB é o
objetivo da proposta.
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(...) É uma dependência biológica entre os pulmões e o coração, um não vive sem o
outro.” 17
O Gráfico 3, abaixo, apresenta um exercício do impacto, com a vigência do teto,
do crescimento da despesa da Previdência nas outras despesas do governo federal.
Consideramos 2017 o primeiro ano da aplicação integral do teto 18. Sem mudanças, a
participação dos gastos previdenciários no gasto total da União passaria gradualmente
de cerca de 55% em 2017 (um valor já alto) para cerca de 75% em 2026.
Isso quer dizer que, com o teto e sem reforma da Previdência, todas as despesas
primárias do governo federal (excluída a Previdência), que em 2017 deveriam caber em
45% do orçamento, deverão caber em apenas 25% em 2026 – quase a metade. O corte
em várias áreas deverá ser ainda maior, uma vez que outras despesas com elevada
participação no gasto da União também não podem ser reduzidas, como a com o
funcionalismo 19. Este resultado coaduna com a visão de Paulo Tafner, um dos principais
especialistas em Previdência do país, para quem o problema fiscal existente no Brasil é
na essência um problema previdenciário.
Gráfico 3 – Participação de despesa previdenciária na despesa primária da União com
teto de gastos - 2017 a 2016
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Ver: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/10/so-nao-vai-ter-ganho-real-mas-e-reajuste-dizperondi-sobre-pec-do-teto-dos-gastos-publicos-7729952.html.
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Na primeira semana de outubro o governo indicou que o teto só valeria para as áreas de saúde e
educação a partir de 2018. Não consideramos essa mudança em relação à proposta original neste
exercício, o que afeta os valores absolutos estimados, mas não a tendência do resultado.
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Diante desse cenário, alguns especialistas defendem que a PEC seja modificada para que seja dado um
tratamento mais duro às despesas com funcionalismo, incluindo congelamento real de salários. Ver, entre
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/09/1817880-para-analistas-teto-precisa-de-limiteoutros
para-despesa-com-pessoal.shtml?cmpid=compfb e http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-13anos-salario-do-servico-publico-subiu-tres-vezes-mais-que-o-privado,10000079369.
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Fonte: Elaboração própria, a partir de projeções atuariais do PLDO 2017 .

Em verdade, mesmo com a reforma da Previdência o resultado pode ser próximo
ao apresentado no Gráfico já que, para respeitar o planejamento das famílias de acordo
com as regras vigentes, bem como para atenuar a oposição às alterações, a reforma da
Previdência possui regras de transição para que as mudanças sejam graduais no tempo.
A partir de 2026 o teto poderá ser reajustado por outro indexador diferente da
inflação, como o crescimento do PIB, atenuando os efeitos do crescimento da despesa
previdenciária. Como ilustração, apresentamos no Gráfico 5, tal qual o Gráfico anterior,
a tendência de participação do gasto previdenciário nos últimos 10 anos do teto, caso
não haja mudança de indexador.
Ressaltamos que este exercício é meramente ilustrativo, com o intuito de
evidenciar a tendência de participação do crescimento da despesa previdenciária no total
da despesa primária. A estimativa é sensível aos parâmetros escolhidos pelo governo no
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (2017).
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Observamos que é possível que para o RPPS civil as projeções atuariais contidas no PLDO para os
primeiros anos estejam superestimadas. Dessa forma, as estimativas do Gráfico 3 podem estar viesadas
para cima nos primeiros anos, ainda que a tendência em médio e longo prazo seja semelhante.
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Gráfico4 – Participação de despesa previdenciária na despesa primária da União com teto de
gastos - 2027 a 2036
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Fonte: Elaboração própria, a partir de projeções atuariais do PLDO 2017.

Evidentemente o cenário apresentado no Gráfico 4 é improvável: tanto o
indexador quanto a legislação previdenciária seriam modificados antes de ele se
concretizar. Entretanto, o exercício sugere que sem a reforma o efeito sobre outras
políticas públicas e o investimento público seria devastador. Anedoticamente, neste
cenário ilustrativo, a partir de meados da década de 2030 chegaríamos ao extremo da
União pagar apenas despesas previdenciárias (na ausência de reformas, mudança do
indexador e com o teto sendo estritamente cumprido).
Dessa forma, é útil revisitarmos a Figura 1, que apresentava os mecanismos
pelos quais o crescimento da despesa afeta a economia. Conforme a Figura 2, a seguir,
com o teto respeitado, a pressão sobre a carga tributária e a taxa de juros seria aliviada.
Entretanto, o impacto via redução do investimento público seria exacerbado,
bem como se amplificaria a compressão de outras rubricas melhor posicionadas para
reduzir a pobreza e a desigualdade de renda. Este seria a concretização do cenário de
“canibalização dos gastos sociais” 21.
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Proposto por Fabio Giambiagi. Ver:
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/22/politica/1442935579_665784.html.
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Figura 2 – Crescimento da despesa previdenciário e teto de gastos: efeitos adversos na economia (setas
em azul) e na desigualdade de renda (em vermelho)

Fonte: Elaboração própria.

Chegamos a outro ponto sobre a interação do teto do gasto com a Previdência.
Até agora, nesta discussão, consideramos que o teto seria respeitado e que, por isso, o
crescimento da despesa previdenciária obrigaria reformar a Previdência e/ou promover
profundos ajustes nas políticas públicas e investimentos feitos por despesa
discricionária.
Entretanto, outro cenário provável é que a União não consiga cumprir o teto, o
que acarretaria as vedações previstas pela Emenda até que o limite fosse reestabelecido.
Essas vedações incluem inicialmente reajustes a remunerações do serviço público,
criação de cargos e admissão de pessoal, entre outros itens afetos ao funcionalismo.
Todavia, o relatório do Deputado DarcísioPerondi, aprovado na Comissão
Especial e no Plenário da Câmara dos Deputados, criou uma última vedação adicional: o
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aumento real do salário mínimo. Esta possibilidade também constava da proposta de
reforma fiscal do Ministro da Fazenda Nelson Barbosa apresentada ainda no governo
Dilma Rousseff (Projeto de Lei Complementar (PLP) no 257, de 2016).
Como dois terços dos benefícios previdenciários estão hoje atrelados ao salário
mínimo, esta vedação atingiria diretamente a Previdência Social, ao proibir a
prorrogação da política de valorização do salário mínimo ou política semelhante.
Atualmente, o salário mínimo é reajustado segundo a inflação do ano anterior e o
crescimento do PIB de dois anos antes, componente real da fórmula prevista na Lei no
13.152, de 29 de julho de 2015, cuja vigência se estende até 2019.
Assim, caso o teto não seja respeitado e as medidas de contenção de gastos via
funcionalismo não sejam suficientes, o reajuste dos menores benefícios da Previdência
seria afetado. Dessa forma, sem alterações na Previdência, o que eleva a chance de
descumprimento do teto, as vedações impostas Emenda Constitucional do limite dos
gastos garantem parcialmente uma espécie de “reforma automática”.
Assim, resumidamente, temos dois cenários de interação entre o teto e a
Previdência:

Cenário 1: teto é respeitado
•

O crescimento acelerado das despesas previdenciárias obrigará a
aprovação de alterações na Previdência; e/ou

•

O crescimento acelerado das despesas previdenciárias reduzirá
substancialmente o espaço fiscal para políticas públicas e investimentos
financiados por despesas discricionárias.

Cenário 2: teto não é respeitado
•

Reajustes reais do salário mínimo são vedados, atenuando parte do
crescimento da despesa da Previdência.
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Ainda, como o crescimento esperado para as despesas previdenciárias é
decorrente principalmente da transição demográfica, e não apenas do aumento do
salário mínimo, é plausível que elementos dos dois cenários sejam observados (reforma
da Previdência; redução de despesas discricionárias; e reajustes apenas nominais aos
menores benefícios da Previdência).

Considerações finais

O impacto da reforma nos dez primeiros anos, acumulado, seria de R$ 678 bi em
relação à trajetória anterior, o que pode ser insuficiente para “caber” no teto de gastos 22.
Para Fabio Giambiagi, um dos principais especialistas brasileiros no tema, a reforma
seria adequada em relação ao ano de 2032 em diante, mas insuficiente para os próximos
anos: “o governo eleito em 2018 talvez tenha que fazer outra reforma referente às
condições de aposentadoria na década de 2020” 23. Já o Ministro-Chefe da Casa Civil,
Eliseu Padilha, avalia que a aprovação da reforma apenas moderaria o crescimento da
despesa até 2025, que subiria consistentemente dali em diante 24.

É certo que a reforma da Previdência não soa como item de uma “agenda de
crescimento”, na forma romântica que o termo é normalmente compreendido.
Entretanto diante da situação dramática da trajetória do gasto previdenciário no Brasil,
ela se apresenta como uma necessária correção de rota para evitar um cenário de
instabilidade econômica e social muito pior do que o atual.

22

Ver: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12/1838400-reforma-da-previdencia-pode-gerareconomia-de-r-678-bi-diz-governo.shtml.
23
Ver: http://oglobo.globo.com/economia/mesmo-com-reforma-governo-federal-tera-de-cortar-mais-300bi-20419663.
24
Ver: http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKBN12Z2TR.
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