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O que te contaram errado sobre a reforma da Previdência
Pedro Fernando Nery 1
A reforma da Previdência atinge quase todas as famílias brasileiras, direta ou
indiretamente. Seus benefícios são invisíveis, mas as perdas que ela gera são bem palpáveis,
sendo natural que provoque rejeição. Entretanto, existe muita contrainformação na rede e,
infelizmente, até em grandes jornais. Apresentamos as principais controvérsias brevemente
neste texto.
Mito: O brasileiro vai trabalhar até morrer, já que em Estados pobres a expectativa de
vida é somente de 66 anos.
É um grave equívoco usar neste debate a expectativa de vida ao nascer. Este
indicador é, grosso modo, a idade média com que as pessoas falecem no Brasil. Ele é muito
influenciado, para baixo, pela mortalidade infantil e pela morte de jovens por causas externas,
como no trânsito e em homicídios. É por isso que em Estados pobres a expectativa de vida ao
nascer é tão baixa.
Para a Previdência, o que importa é a expectativa de vida não no nascimento, mas na
idade da aposentadoria. Este indicador também é muitas vezes no debate chamado de
“expectativa de sobrevida”. Aos 65 anos, a expectativa de sobrevida do brasileiro é, hoje, de
mais 18 anos, totalizando 83 anos e meio. A boa notícia: esta expectativa vem aumentando e
varia pouco pelo país (é de cerca de 84 anos no Sul, 82 e meio no Nordeste). Se de fato os
aposentados morressem em média com 66 anos, seria um absurdo a reforma da Previdência.
Mito: Uma idade mínima prejudica o trabalhador mais pobre, porque ele começou a
trabalhar cedo e teria que esperar anos para se aposentar.
É muito justa a preocupação com o trabalhador pobre. No entanto, precisa ficar claro
que ele já se aposenta com uma idade mínima. O Brasil é imensamente desigual, como é
desigual o acesso à aposentadoria. Existe uma aposentadoria mais voltada para a classe média
e alta, onde não existe idade mínima, e outras voltadas para o trabalhador pobre, com idade
mínima.
A reforma da Previdência cria uma idade mínima para a aposentadoria por tempo de
contribuição, aquele benefício que o homem recebe com 35 anos de contribuição, e a mulher
com 30. Este benefício quase não é pago aos pobres, justamente porque conseguir décadas de
emprego com carteira assinada é muito difícil para eles. Por isso, a aposentadoria por tempo
de contribuição é a aposentadoria dos mais escolarizados e das regiões mais ricas do Brasil.
Homens são seus principais beneficiários.
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O trabalhador pobre, penalizado pelo desemprego e pela informalidade, pode até
trabalhar 35 anos, mas geralmente sem carteira assinada por todo o período. Ele recorre a
outros benefícios em que já existe idade mínima, mas que exigem menor tempo de
contribuição (15 anos). É o caso da aposentadoria por idade urbana (65 anos para homens, 60
para mulheres) e rural (60 para homem, 55 para mulheres). Muitos trabalhadores se
“aposentam” também pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), um benefício
assistencial, que acaba sendo usado para quem não conseguiu 15 anos de contribuição, e só é
pago aos 65 anos (homem ou mulher). Mulheres são as principais beneficiárias.
Por isso, a preocupação com acesso à aposentadoria do trabalhador pobre não é com a
idade mínima para a aposentadoria por tempo de contribuição, que afeta apenas os mais bem
remunerados, seja da iniciativa privada ou do serviço público. A preocupação deve ser com a
elevação do tempo mínimo de contribuição, de 15 para 25 anos (com transição), e com a
elevação da idade mínima do BPC, de 65 para 70 anos (com uma transição acelerada).
Mito:O trabalhador precisará de 49 anos de contribuição para se aposentar com salário
integral.
À primeira vista, a frase acima parece verdadeira, tanto que foi amplamente noticiada
pelos jornais. De fato, com a reforma, o cálculo dos benefícios seria de 51% da média, mais
1% por ano de contribuição, totalizando 49 anos para chegar em 100%. Por que então isso é
um mito?
O Brasil é pobre. Apesar de nosso desenho previdenciário ser profundamente
desequilibrado, 2/3 dos benefícios são de um salário mínimo. Ocorre que o salário mínimo
passou por uma expressiva valorização real, acima da inflação, desde os anos 90, e
especialmente nos governos do PT. Ocorre também que no Brasil, ao contrário de outros
países, o salário mínimo também é a “aposentadoria mínima”, independentemente do valor
contribuído. A reforma não alterou isso (vinculação ao salário mínimo).
Com esta vinculação, boa parte dos trabalhadores receberá a sua média integral,
100%, apenas com o tempo mínimo de contribuição ou, muitas vezes, muito mais do que os
próprios 100%. Como o salário mínimo cresceu acima da inflação, o passado do salário de
contribuição deste trabalhador está abaixo do salário mínimo atual. Um trabalhador que tenha
recebido apenas o salário mínimo desde 1995,teria em 2017 uma média salarial atualizada
pela inflação de R$ 666, bem abaixo da “aposentadoria mínima” de R$ 936 – o atual valor do
salário mínimo.
E o restante dos trabalhadores, que ganha acima de 1 salário mínimo? Trabalharão 49
anos para ter o benefício integral? Também não. O que passou despercebido por parte da
opinião pública é que a proposta do governo mantém o cálculo da média salarial que existe
hoje, que não é exatamente uma média. Neste cálculo, são excluídos os 20% piores salários
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da vida do trabalhador. Por isso, uma aposentadoria com 100% de sua média salarial pode ser
obtida muito antes de 49 anos de contribuição (por exemplo, com 30 anos de contribuição). O
tempo exato depende da trajetória dos salários deste trabalhador.
Só realmente teriam que trabalhar 49 anos para conseguir 100% do salário médio
aqueles que ganhavam mais que o salário mínimo e receberam sempre mais ou menos o
mesmo salário ao longo de toda vida, sem promoções, aumentos ou mudanças para empregos
que paguem melhor. Nestes casos, não faz diferença para o cálculo excluir os 20% piores
salários (justamente porque eles são parecidos com os 80% restantes).
Assim, caso o Congresso opte por manter a fórmula de cálculo proposta pelo governo,
pouquíssimos trabalhadores teriam que trabalhar tanto para conseguir uma aposentadoria
integral. Na verdade, ainda que o trabalhador se aposente aos 65 anos com cerca de 90% de
seu rendimento médio, a proporção entre o valor da aposentadoria/salário médio (taxa de
reposição) será compatível com a de outros países, ricos ou emergentes.
Mito: A Previdência só tem déficit quando olhada separadamente, porque o conjunto da
Seguridade é superavitário.
O dado apresentado inicialmente pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Anfip) e difundido por diversas fontes, mostrando que a
Seguridade Social é superavitária, só se mantém diante de premissas bastante questionáveis,
que não são expostas de maneira transparente em seu discurso.
O orçamento da Seguridade Social, que inclui além da Previdência, Saúde e
Assistência Social, é deficitário em cerca de R$ 255 bilhões. Para chegar ao “superávit da
Anfip”, é necessário incorporar como receita a Desvinculações de Receitas da União (DRU),
um mecanismo criado para que a União não compartilhasse com Estados e Municípios um
dinheiro que financia outras despesas do governo federal (mas não a dívida). Entretanto,
ainda que consideremos estes recursos como sendo de fato da Seguridade, a conta ainda é
deficitária em cerca de R$ 165 bilhões.
Se até com a DRU a conta da Seguridade é deficitária, como a Anfip chega em um
superávit? O pulo do gato é, ao trazer para a conta as receitas e despesas da Seguridade
Social, excluir o Plano de Seguridade Social do Servidor, ou seja, as aposentadorias e
pensões do funcionalismo. Como este regime é extremamente deficitário, retirar suas receitas
não afeta muito o lado da arrecadação, mas retirar suas despesas afeta muito o lado da
despesa. Passa a haver então, para o ano de 2015, um pequeno superávit, de R$ 10 bilhões.
Ou seja, mesmocom a DRU, a Seguridade é deficitária e só passa a ter superávit se os
servidores públicos forem retirados da conta. É essencial compreender que o problema da
Previdência é principalmente devido pelo profundo e veloz processo de envelhecimento da
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população, ou seja, pelo crescimento da despesa, e não por problemas de lançamento
contábil.
Por conta deste crescimento da despesa, e da queda conjuntural da arrecadação
decorrente dos efeitos da recessão sobre o mercado de trabalho, até a conta da Anfip passa a
ser deficitária em 2016. Não por acaso, este dado atualizado não tem sido apresentado no
debate.
Em resumo, mesmo adotando todas as heterodoxas interpretações das corporações do
funcionalismo, a Seguridade Social é deficitária até incorporandoa DRU como receita.
Ela só é superavitária quando se exclui as aposentadorias e pensões dos próprios
servidores. Mesmo assim, a partir de 2016, até com esse truque a Seguridade
édeficitária.
Considerações finais
Infelizmente, em um debate tão importante para o país, com importantes
consequências sobre os objetivos nacionais de crescimento econômico e combate às
desigualdades, muitas fontes têm mais desinformado do que informado. Seja por interesses
que não são compartilhados pelo conjunto da sociedade (como os de corporações do
funcionalismo ou das bancas advocatícias interessadas na indústria do litígio), seja por
descuido, os mitos têm predominado na opinião pública. É da boa informação que a
democracia precisa.
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