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Fontes: INSS e “Projeções Atuariais para o RGPS”

DESPESA REcEItA

contaque

gastos públicos
para cobrir rombo
da previdência
(em % do PIB)

contas da previdência* (R$ bilhões)

*Valores atualizados pelo INPc, a valores de agosto de 2014 **R$ 53,4 bilhões em valores atualizados

Rombo da
Previdência

nãofecha

2013
1,03

2014*
1,01

2010
324,2

2011
335,8

2012
358,3

2013
380

2014*
385,5

2029
1,34

2033
1,86

2037
2,52

2041
3,31

2045
4,25

2050
5,68

R$ 51,3
bilhões
foi o deficit

da Previdência
em 2013**

1,6%
do PIB
foi o gasto do
governo com a
educação em 2013

5,68%
do PIB
é a projeção de gasto
do governo com
Previdência em 2050
com as regras atuais

1,03%
do PIB
foi o gasto do
governo com
o rombo da
Previdência em 2013

paulomuzzolon
EDItOR-ASSIStENtE DE “MERcADO”

O governo federal gasta
próximode1%doPIBparaco-
brir um rombo anual que su-
peraosR$50bilhõesnascon-
tasdaPrevidência.Aprojeção
éque,mantidasas regras, es-
sa relação ainda será quase
cinco vezes pior até 2050.
Mas a pressão para fechar

as contas é vencida nas dis-
cussões eleitorais por outra
—adecentrais sindicais,pelo
fim do fator previdenciário,
criadohá15anosparaatenuar
o saldo deficitário do INSS.
Ospresidenciáveis relutam

em defender seu fim porque
sabem que haveria aumento
do deficit. Mas também relu-
tamemseoporàpressão sin-
dical emplena campanha.
O fator prevê um desconto

no valor de quem se aposen-
tapor tempodecontribuição,
enãopor idade.Elevisava re-
duzir os gastos e estimular o
adiamentodaaposentadoria.
Oefeito,porém, foi apenas

a redução no valor do bene-
fício, jáqueapopulaçãocon-
tinuou a se aposentar cedo.
Como esse benefício não

exige idade mínima (o que
não ocorre em países desen-
volvidos), ele é concedidoao
se cumprir os 30 anos de pa-
gamentoao INSS,no casoda
mulher, e 35, no do homem.
Emmédia,homensseapo-

sentamaos55anos, emulhe-
res, aos 52 anos. O efeito dis-
so é um desconto de 30% a
35% no valor dos pagamen-
tos, provocado pelo fator.
A aposentadoria por tem-

po de contribuição já conso-
mehoje28%dosgastos.Com
a extinção do fator, esse im-
pacto seria aindamaior.
Em setembro, após encon-

trodeAécioNeves(PSDB)com
sindicalistas,acampanhatu-
cana disse que ele apoiava o
fim do fator. Depois, afirmou
que a divulgação foi um erro
equeelesecomprometiasóa
discutir alternativas.
O governo Dilma Rousseff

(PT),por suavez, sempreevi-
tou que o tema fosse discuti-
do no Congresso.
A valorização do salário

mínimo —defendida por to-
dos os candidatos— também
afeta as contas. Consideran-
do os segurados que recebe-
ram esse piso em agosto, ca-
daR$1amaiselevariaasdes-
pesas em R$ 276milhões.
E ainda há o custo das de-

sonerações feitasparaajudar
a indústria, que“tiraram”da
Previdência o dinheiro que
entroucomaformalizaçãodo
trabalho nos últimos anos.

envelhecimento
Especialistasdefendemele-

var a idade de concessão da
aposentadoria. Isso é corro-
borado por projeções de en-
velhecimento da população.
Estudo da Previdência

aponta que, hoje, há entre
seis e sete pessoas em idade
ativa (dos 16 aos 59 anos) pa-
ra cada pessoa com mais de
60 anos. Em 2050, espera-se
menos de 2 para cada idoso.
Como no Brasil os trabalha-
dores da ativa sustentam os
gastos com aposentados, is-
sodeve ser considerado.Mas
a idade mínima enfrenta a
oposição das centrais.
Outrosbenefícios também

pressionam o INSS, como a
pensão por morte. O benefí-
cio é vitalício para o(a) viú-
vo(a) —outra regra que não
se repete em outros países.

Como o DInHEIRo Da
pREVIDÊnCIa foI gasto
Em agosto DE 2014 (em %)

previdência tem rombo superior a r$ 50 bilhões e enfrenta pressão eleitoral pormudança que aumentaria os gastos

DEsafIosDopaÍs pREVIDÊnCIa

2010
269,3

2011
293,2

2012
311,8

2013
326,6

2014*
336,2

Maior parte vai para aposentadorias,
mas custo de pensões e benefícios
por incapacidade também é alto

Aposentadoria
por invalidez
11,24

Auxílio-doença
4,7

Auxílio-
acidente (inclui
suplementar)
0,79

Salário-
maternidade
0,16

Auxílio-reclusão
0,12

Outros
0,0002

Benefícios
assistenciais
7,11

Encargos
previdenciários
da União
0,09

*Acumulado no ano até agosto

> A regra diz que o aposentado
por invalidez deve passar por
reavaliações periódicas para
checar se está apto para voltar
ao trabalho, mas isso não é feito

> Também está prevista a
realização de reabilitação
profissional, para capacitar
quem não pode exercer a mesma
atividade

>Mas não há uma política de
reabilitação --só alguns trabalhos
pontuais

>Os benefícios por incapacidade
não são alvo de discussão para
reforma da Previdência

> A adoção de reavaliações
periódicas para aposentados
por invalidez e a reabilitação
profissional podem reduzir os
gastos com esses benefícios

PENSÃO PORMORtE

proposta
dereFormas
APOSENtADORIA
POR tEMPO DE
cONtRIBUIÇÃO

> Especialistas afirmam que é
necessário ter idademínima na
concessão da aposentadoria

>Uma das propostas já
sugeridas é conhecida como
fator 85/95. O trabalhador se
aposentaria, sem aplicação do
fator previdenciário, sempre
que a soma de sua idade com o
tempo de contribuição desse 85,
para mulher, ou 95, para homem

>O fator 85/95manteria
a exigência mínima de
contribuição (30 anos, para
mulher, e 35, para homem)

MAIS VELHOS,
MENOS JOVENS

>A alta nos gastos vai ocorrer
porque a população vai
envelhecer rapidamente;
enquanto a taxa de natalidade
está caindo, o país terá mais
idosos, commenos gente para
custear suas aposentadorias

>Hoje há 5,7 pessoas em idade
economicamente ativa (dos 17
aos 59 anos) para cada pessoa
commais de 60 anos; em 2050,
essa taxa cairá para menos de 2

> Especialistas dizem que é
preciso estudar limites para a
pensão; uma sugestão é a criação
de prazo de carência para que os
dependentes tenham direito ao
benefício

>Tambémédiscutido umprazo
de recebimento dobenefício,
de acordo coma idade do
dependente; viúvas sem filhos, por
exemplo, receberiampormenos
tempodoque as com filhos

BENEFÍcIOS POR
INcAPAcIDADE

A previsão de queda inicial estava ligada à expectativa
de alta de até 5% do PIB até 2016 (diante do
freio da economia, a curva deve subir antes)

Aposentadoria
por tempo de
contribuição
28,15

Aposentadoria
por idade
24,33

Pensão
por morte
23,31
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