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O que sabemos?
Perfil demográfico: Brasil e seu acelerado processo de envelhecimento populacional
O envelhecimento populacional brasileiro é descrito por Paulo Tafner como especialmente 
preocupante em virtude de sua rapidez. Países como a Bélgica, a Suécia ou a França levaram 
cerca de 150 anos para transitar de uma situação em que os mais velhos representavam 10% da 
população para um cenário em que são 30%. No Brasil, esse mesmo percurso foi realizado em 
apenas 48 anos. A projeção é de que a população adulta alcançará 138,5 milhões de habitantes em 
2020 e regredirá para 116,3 milhões em 2060. No mesmo período, o número de idosos saltará de 
29,3 milhões para 73,6 milhões. 

Tafner também chama a atenção para o fato de que, mesmo do ponto de vista comparativo, a 
velocidade desse processo se destaca no Brasil. De acordo com dados da Population Division 
da ONU, em 1950, o Brasil ocupava a 76º posição do ranking de envelhecimento. Estima-se que 
vamos a ocupar a 26º posição em 2020 e a 9º em 2100. Ou seja, o envelhecimento populacional 
tem se acelerado aqui de forma mais intensa do que em outros países.

Esse quadro é apresentado como alarmante tendo em vista que o regime brasileiro de previdência 
social adota o sistema de “repartição”: ou seja, as aposentadorias e pensões são pagas pelas 
contribuições da população economicamente ativa. Devido ao rápido envelhecimento 
demográfico, os debatedores argumentam que dependeríamos de um contingente cada vez menor 
de trabalhadores para sustentar a crescente quantidade de inativos beneficiários da previdência. 
Em 1980, tínhamos uma relação de 9,2 trabalhadores para cada inativo. Segundo as estimativas 
de Paulo Tafner, esse valor cairá para 4,7 em 2020 e para apenas 1,6 em 2060; Rogério Nagamine, 
utilizando as novas projeções populacionais do IBGE, calcula que esse valor seria de 2,3.

Os três debatedores destacaram que, em outras partes do mundo, diversas medidas foram 
tomadas para adequar o sistema ao envelhecimento populacional. Rogério Nagamine destacou 
que entre os anos de 1995 e 2017, 76 países aumentaram os valores de contribuição em seus 
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programas de repartição; 55 elevaram a idade legal de aposentadoria e 60 alteraram as fórmulas 
de cálculo com fins de reduzir custos fiscais; e diversos incorporaram algum método de 
capitalização individual obrigatória (inspirados na reforma chilena de 1981). No Brasil, contudo, 
experimentamos grandes dificuldades para implementar ajustes, tal como ocorre com a proposta 
de estabelecimento de uma nova idade mínima para as aposentadorias – um ganho que, ainda que 
insuficiente, já seria de enorme valia caso conquistado, para Hélio Zylberstajn.

Crescimento das despesas
Os três debatedores destacaram que há um crescente desequilíbrio entre receitas e despesas 
previdenciárias. 

Paulo Tafner argumentou que, no período entre 2014 e 2017, a receita se manteve praticamente 
estável, passando de 7,4% para 7,6% do PIB. As despesas agregadas (INSS, servidores da União, 
servidores de estados e municípios), porém, apresentaram trajetória de crescimento constante, 
passando de 10,6% em 2014 para 14,5% do PIB em 2017. As despesas previdenciárias da União 
estariam aumentando em aproximadamente R$ 50 bilhões a cada ano, já representando, hoje, 
mais de 50% de todo gasto federal. Uma situação insustentável, segundo Hélio Zylberstajn.

Rogério Nagamine afirmou que as despesas apenas com o Regime Geral de Previdência Social, 
gerido pelo INSS, cresceram, em média, num ritmo real já descontada a inflação, de 6,5% ao ano 
entre 1995 e 2017. Mostrou-se também preocupado com o decorrente crescimento da dívida bruta 
do governo e do deficit público. Tais alterações seriam sintoma de uma crise fiscal, indicadores da 
necessidade de ajustes (mesmo, de reestruturação) da previdência, com busca de recuperação do 
superavit primário e redução da dívida.

Os debatedores também chamam atenção para o fato de que a despesa previdenciária já compete, 
hoje, com os recursos que poderiam ser dirigidos para outras políticas governamentais. Segundo 
Rogério Nagamine, de julho de 2017 a junho de 2018, 69,9% da despesa primária da União teria 
sido dirigida para gastos com previdência e pessoal (número que, em 2010, havia sido de 63,1%). 
Com o aumento projetado das despesas, a previdência tenderia cada vez mais a retirar recursos de 
outras políticas públicas e de investimentos.

Manutenção da iniquidade
Os três debatedores concordaram com o fato de que, por diversas razões, a estrutura atual da 
previdência acaba operando de forma desigual e gerando concentração de renda. 

Paulo Tafner destacou que a idade média das aposentadorias por tempo de contribuição 
(tipicamente utilizadas pelos mais ricos) é de 54 anos. Indivíduos mais pobres, por sua vez, 
aposentam-se mais frequentemente por idade (homens aos 65 anos, mulheres aos 60 anos). 
Essa modalidade é tipicamente associada a benefícios menores – uma vez que seus optantes 
comumente são pessoas que não puderam contribuir ao longo de todo o período regulamentar 
(35 anos para homens, 30 anos para mulheres). Deste modo, o sistema atual permite que pessoas 
previamente em posições de vantagem usufruam de benefícios maiores e por mais tempo.

Sobre esse tema, Rogério Nagamine afirma que a previdência é o principal sistema de transferência 
de renda, não obstante possui um comportamento regressivo (ou seja, ampliador das desigual-
dades). Tal regressividade se dá, segundo o pesquisador, em virtude de diversos componentes: as 
diferenças existentes entre os RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social) e o RGPS (Regime 
Geral de Previdência Social); o teto elevado do RGPS; a possibilidade de aposentadoria por tempo 
de contribuição sem incidência do fator previdenciário ou pela regra 85/95. 



Hélio Zylberstajn, por sua vez, afirma que 80% dos gastos realizados pelos RPPS são dirigidos 
a benefícios acima de cinco salários mínimos mensais; enquanto a quase totalidade do RGPS é 
voltado a benefícios abaixo de cinco salários mínimos. Paulo Tafner já havia dado alguns exemplos 
anteriormente: servidores públicos possuem, em média, benefícios que são sete vezes maiores 
do que aqueles usufruídos pelos demais trabalhadores; categorias do Judiciário, Legislativo e do 
Ministério Público chegam a ter aposentadorias 20 vezes superiores àquelas dos trabalhadores 
da iniciativa privada; brasileiros residentes na região Sul se aposentam, em média, seis anos 
antes do que os trabalhadores da região Norte; no Sudeste dois anos antes do que no Nordeste. Ou 
seja, o componente regressivo também é expresso seja por setores econômicos, por ocupações ou 
territorialmente. 

O que não sabemos ?
Qual estratégia adotar
Por um lado, Hélio Zylberstajn aposta que a reforma deve ser fracionada, de modo a facilitar a 
aprovação. Para ele, a reforma é de difícil aprovação pela dificuldade interposta por corporações, 
e tal estratégia de fracionamento ajudaria na aprovação por lidar com esse fato. Discorda Paulo 
Tafner da estratégia: para ele, a reforma deveria ser proposta completa, num só lance, enfrentando 
a dificuldade política. 

O que queremos?
Renda mínima para idosos e capitalização  
Paulo Tafner levantou algumas propostas práticas para o debate. Afirmou que é preciso 
desconstitucionalizar a previdência, corrigir as distorções existentes e sugeriu a  implantação de 
um sistema estruturado em pilares combinando virtudes do payg (Pay as you Go) com as virtudes 
da capitalização. Falou ainda que é preciso garantir uma renda mínima a todos os idosos do país 
e firmar dois pilares: o da repartição com equilíbrio financeiro e atuarial; e  o pilar progressivo de 
capitalização com possibilidade de uso do FGTS.

Para Hélio Zylberstajn, promover apenas uma reforma paramétrica (ex.: criar idade mínima, 
equalizar aposentadoria, etc.) não resolveria o problema. É necessária uma reforma estrutural, 
que alterasse o próprio caráter da repartição. Ele apresentou quatro pilares fundamentais 
para essa reforma. Em primeiro lugar, a instituição de uma renda básica para os idosos. Uma 
espécie de renda de cidadania, acessível a todos os cidadãos com mais de determinada idade. Tal 
proposta estipula que seu valor não deveria estar vinculado ao salário mínimo, no entanto, seria 
rediscutido a cada ano. Seria financiado pelo próprio Tesouro e não teria caráter contributivo. 
Seu valor seria propositalmente baixo, com vistas a estimular a contribuição individual para 
outras partes do sistema. Em segundo lugar, citou a proposta de um sistema previdenciário por 
repartição, com valores de contribuição bem menores que o INSS e um teto também inferior ao 
atual (entre R$ 1.500 e R$ 2.000). Ainda: não haveria aposentadoria por tempo de contribuição. 
No que diz respeito à transição, por sua vez, uma alíquota equalizadora poderia entrar em 
vigência durante um período de transição a partir do modelo atual. O terceiro pilar apresentado 
foi o dos sistemas de aposentadoria complementar e seguro. Estaria vinculado ao próprio 
indivíduo, independentemente de estar ou não empregado ou trabalhando em um dado momento. 
Funcionaria como uma espécie de fundo ou poupança, funcionando com juros no valor de 
mercado. Por fim apresentou a ideia de uma possibilidade de capitalização, voluntário.



Formas de arrecadação 
Duas pessoas na plateia chamaram atenção para o debate sobre a necessidade de aumento da 
receita. Foi levantada a questão sobre se não deveríamos tratar da reforma tributária antes da 
reforma previdenciária. Essa ideia também apareceu na questão sobre uma maior possibilidade de 
consenso na sociedade se a discussão fosse também em torno dos tributos e não apenas dos gastos. 

A qualidade da reforma
Lígia Bahia, da UFRJ, afirmou que não se trata de falar em reforma, mas de “qual reforma”. Ela 
cobrou que se assuma que várias são as reformas previdenciárias possíveis, com múltiplas peças a 
se montar. Neste sentido, lembra que a elaboração das proposições de reforma possui um caráter 
que é político. 
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