
A extinção do fator previdenciá-
rio — instrumento usado no cál-
culo das aposentadorias — pode
elevar o gasto anual com benefí-
cios em pelo menos R$ 38,4 bi-
lhões. O cálculo foi elaborado a
partir de estimativa da Fundação
Getulio Vargas (FGV), que prevê
reajuste de 30% sobre o valor mé-
dio das aposentadorias concedi-
das nos últimos dez anos, desde
que o modelo entrou em vigor. O
impacto se daria no valor das no-
vas aposentadorias, caso a regra
atual caia sem contar com um
modelo que a substitua — alvo de
novo projeto de lei que está sen-
do elaborado pelo governo. Se-
gundo os dados do Ministério da
Previdência Social, 2,9 milhões
de pessoas tiveram benefícios
concedidos por contribuição por
tempo de serviço desde 2000 até
o ano passado no valor médio
mensal de R$ 1.180.

Segundo os cálculos do eco-
nomista Kaizô Beltrão, especia-
lista da FGV, ao considerar o
montante dos benefícios conce-
didos de 1999 até 2009, o gover-
no chegou a economizar R$ 62
bilhões, em valores corrigidos,
ao aplicar o fator previdenciá-
rio, que reduz o valor da apo-
sentadoria em função da pers-
pectiva de vida do beneficiário.
Os cálculos oficiais do Ministé-
rio da Previdência são mais con-
servadores, da ordem de R$ 45
bilhões. De qualquer forma, o
fato é que a economia também
foi insuficiente para evitar a
evolução déficit previdenciá-
rio, que no ano passado foi de
R$ 44,3 bilhões.

Mesmo gastando menos glo-
balmente, o aumento do número
de novos aposentados cresce
mais do que evolui a contribui-
ção, o que transforma o sistema

em uma verdadeira bomba reló-
gio. Por conta da regra de aposen-
tadoria, baseada no tempo de
contribuição limite de 30 anos, é
hábito do brasileiro buscar a apo-
sentadoria ainda gozando de
uma idade apta para continuar
trabalhando. A adesão ao siste-
ma se dá ainda que o ganho do
aposentado seja menor por causa
do fator previdenciário. Muitos
passam a obter o benefício me-
nor e complemento com uma ati-
vidade paralela. “As pessoas pre-
ferem ter um dinheiro imediato,
mesmo menor, do que esperar al-
guns anos para obter o valor
cheio de direito pelos anos de
contribuição”, diz Beltrão.

É o caso do programador de
produção Marcos Cardoso Oli-
veira, 51, aposentado em 2007,
aos 46 anos. A idade precoce
lhe impôs redução de quase
50% em relação ao salário de
contribuição. O benefício soma
hoje R$ 1.150 e a renda é comple-
mentada com um novo empre-
go, cuja remuneração é três ve-
zes maior do que o benefício.
Ele voltou a contribuir com a
previdência, mas é um caso ra-
ro. A maioria dos aposentados
parte para uma atividade infor-
mal, deixando de contribuir
com o sistema.

Segundo Maílson da Nóbre-
ga, ex-ministro da Fazenda e só-
cio da Consultoria Tendências,
o Brasil precisa estabelecer limi-
te de idade para aposentadoria
e definir regras para pensão por
morte, além de outros pontos
necessários a uma reforma pre-
videnciária. “São mudanças
que, claro, devem preservar os
direitos adquiridos, mas que
precisam acontecer logo”, diz.
“Mas o que a gente vê é uma
ideia recorrente de acabar com
o fator previdenciário, o que vai
na direção contrária das mudan-
ças que necessárias.”

Segundo o ex-ministro, o Bra-
sil já gasta com Previdência o
equivalente a 11,5% do Produto
Interno Bruto (PIB), muito supe-
rior à média mundial que é de
menos de 6% e maior que a dos
Estados Unidos (7,5% do PIB),
da China (2,7%) e da Coreia
(1,3%). “Ou seja, o Brasil tem
uma estrutura previdenciária

de país rico e velho”. O total de
benefícios previdênciários gas-
tos em 2010 somou R$ 254,9 bi-
lhões em valores nominais.

Impacto social
Segundo Kaizô Beltrão, o fim do
fator previdenciário sem um no-
vo modelo de previdência abriria
caminho para que as pessoas que
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Mudança no cálculo
da aposentadoria pode
elevar gasto anual da
Previdência emR$ 38 bi

“

Criado em 1999, o fator previdenciário — que reduz o valor pago por benefício — foi responsável
por uma economia de R$ 62 bilhões, segundo cálculos da Fundação Getulio Vargas

O que se discute não é
o fator, que já deveria
estar enterrado
há muito tempo,
mas a necessidade
de se ter algo muito
melhor no lugar

Garibaldi Alves Filho
Ministro da Previdência,

no dia 6 de junho

O Brasil já gasta
com Previdência
em torno de 11,5%
do PIB, muito
superior à média
mundial, que é de
menos de 6% e maior
que a dos Estados
Unidos (7,5% do PIB)
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Especialistas em previdência so-
cial e finanças públicas descon-
fiam da capacidade do governo
federal em encaminhar uma
proposta de emenda a constitui-
ção de reforma do atual sistema
previdenciário. A promessa do
Ministro da Previdência Social,
Garibaldi Alves, é a de que a pro-
posta do governo seja enviada
ao Congresso Nacional até o fi-
nal do ano, mas em função da
polêmica em vista, a reforma
pode ser postergada.

"Por ora, (o debate) está inter-
rompido. O governo precisa
agora apresentar sua proposta",
afirmou na semana passada.
"Fui traído pelos acontecimen-
tos (dificuldade de não ter uma
proposta firme do governo)".

Por enquanto, há muitas pro-
postas em jogo e quase nenhu-
ma concordância. Um dos úni-
cos consensos diz respeito a ur-
gência para a aplicação de uma
idade mínima para a aposenta-
doria, como acontece na maio-
ria dos países.

Para Kaizô Beltrão, da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), uma
forma de substituição do atual
cálculo previdenciário seria
adotar uma regra parecida ao
do serviço público que já conta
com idade mínima para apo-
sentadoria — 60 pra homem e
55 pra mulher.

Mas, para o economista Fá-
bio Giambiagi, é preciso tomar
cuidado com uma das fórmulas
discutidas que combinam a ida-
de de aposentadoria com tem-
po de contribuição uma ideia
interessante. “Isso não pode
acontecer sobre os parâmetros

que tem se falado de 95 anos pa-
ra os homens e 85 para as mu-
lheres. “A soma teria que ser
além dos 95 anos para os ho-
mens para não comprometer o
equilíbrio das contas públi-
cas”, afirma Giambiagi.

No que diz respeito ao siste-
ma previdenciário, o Brasil po-
de ser considerado um dos paí-
ses mais atrasados do mundo.
O padrão de aposentadoria por
tempo de contribuição é hoje
parte da realidade de poucos
países ainda em estágio de con-
quistas de direitos democráti-
cos a exemplo do Irã, Iraque,
Egito e Kuwait. Na América La-
tina, apenas o Equador adota a
fórmula. “Hoje, há somente
meia dúzia de países no mundo
com aposentadoria por tempo
de contribuição — isso foi esta-
belecido aqui nos anos 30,
quando a expectativa de vida
era de 50 anos, mas hoje já pas-
sou de 70 anos”, lembra Maíl-
son da Nóbrega. ■ R.B.N.

foram aposentadas como parte
da regra atual peçam uma revi-
são do cálculo. “Tudo o que foi
economizado em 10 anos pode-
ria vir a ser pago”, diz.

A conta pode ficar ainda
maior diante do ciclo de enve-
lhecimento da população brasi-
leira. Segundo o censo 2010 do
Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística (IBGE), a taxa
de crescimento anual da faixa
etária entre 50 e 59 anos é de
2,92% e a de pessoas acima dos
60 anos, de 3,9%, ao passo que
a população entre 20 e 29 anos
cresce em ritmo menor. “O
que dá ares aberrantes ao caso
brasileiro é que o país pratica-
mente triplicou o peso do gasto

com aposentados no PIB em
pouco mais de 20 anos, quando
o processo de envelhecimento
do país mal começou. É de ago-
ra em diante que a mudança de-
mográfica se tornará mais acen-
tuada”, diz o economista Fábio
Giambiagi, especialista em fi-
nanças públicas e seguridade
social. ■

Emenda 29 será votada dia 28de setembro

Antonio Cruz/ABr

Proposta do
governo deve
demorar

ABr

A regra de cálculo da
aposentadoria com
base na contribuição
por tempo de serviço
foi criada quando
a expectativa de
vida do brasileiro
era de 50 anos, mas
hoje já passa dos 70

Muitas ideias e pouco consenso em torno da
mudança na forma de se calcular benefícios

A votação da Emenda 29 na Câmara, que fixa valores mínimos de
investimento na área da Saúde, foi confirmada para o próximo dia 28.
Um acordo selado entre a base governista e a oposição deve empurrar
para o Senado a decisão de criar ou não um novo imposto para cobrir
o aumento de gastos causado pelo projeto. Entre os senadores não
há consenso nem mesmo na ala governista. O primeiro movimento da
presidente foi tentar adiar a votação, mas o Planalto teve de recuar.

GaribaldeAlves:proposta
dogovernoprecisouser

adiadaparaofinaldoano

COMANDO DAAERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DAAERONÁUTICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 013/CELOG/2011

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais diversos de 
classe geral visando atender às necessidades do Comando da Aeronáutica. 
Total de Itens Licitados: 497. Edital: 05/09/2011 de 08h30 as 11h30 e de 13h30 
as 15h30. ENDEREÇO: Avenida Olavo Fontoura, 1200A Santana - SAO 
PAULO – SP ou pelo site www.comprasnet.gov.br. Entrega das Propostas: a 
partir de 05/09/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 
Propostas: 16/09/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
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