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PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sistema acumula
varias crises

Estrangulada por um déficit financeiro crônico, que só tende a se agravar, a
Previdência Social soma outras crises, estruturais e gerenciais, que dficultam

vislumbrar o seu futuro, até mesmo para o curto prazo

Marcelo Vianna Estêvão
de Morais

Secretário de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social

rn aspecto fundamen-
tal da discussão sobre
a reforma da Previ-
dência Social é o de
que, hoje, esse pro-

blema é universal. Não é do Estado
de Minas Gerais, do Instituto cia
Previdência ou da União. E um pro-
blema de todo o mundo, dos países
mais desenvolvidos e dos mais atra-
sados. O processo ocorre em cada
um deles por razões variadas, mas
alguns problemas tendem a ser muito
parecidos.

No caso brasileiro, quando fala-
mos de reforma, devemos conside-
rar três aspectos básicos. Em primei-
ro lugar, o do Regime Geral de
Previdência Social, que é administra-
do pelo INSS, pelo Ministério da
Previdência Social, e que cobre os
trabalhadores da iniciativa privada.
Temos os regimes de Previdência
Social no âmbito do serviço público
- a união tem um para seus servido-
res. os Estados têm outro, e os
municípios têm também o seu. E
temos de considerar ainda os regi-
mes de previdência complementar.

E o que está fundamentando essa
discussão? Por que a Previdência
passou a ocupar lugar de destaque
na agenda nacional? Em primeiro

lugar, lamentavelmente, passou a
ocupar esse lugar, quer em nível
estadual, quer em nível municipal,
fundamentalmente porque começou
a faltar dinheiro.

No regime geral de Previdência
Social, por exemplo, há um claro
descompasso entre crescimento de
receita e crescimento de despesa.
Em 1988, gastava-se em tomo de
251% do Produto Interno Bruto (PIB)
com benefícios previdenciários. De
1988 para cá, esse valor mais que
dobrou. Temos perto de 5,5% do PIB
comprometidos corri despesa de
benefícios da Previdência Social.
Refiro-me apenas ao INSS.

Desequilíbrio — Nesse mesmo pe-
ríodo, houve um incremento na arre-
caclação líquida da Previdência Soci-
al. Ela estava na faixa de 4,1% a 4,2%
do PIB, em 1988, e pulou para 5,2%
a 5,3% do PIB. Mas o crescimento
dessa arrecadação líquida não acom-
panhou o crescimento das despesas.
1-lá hoje um claro desequilíbrio entre
o que se arrecada sobre a folha de
salários e o que se paga em termos
de benefícios.

Quando apreciamos a situação do
regime (105 servidores públicos fe-
derais, com o qual temos mais intimi-
dade e sobre o qual conhecemos
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mais detalhes, observamos algo muito
similar. A União. em 1996, gastou em
torno de R$ 40,5 bilhões com os
servidores públicos federais. Desse
montante, algo em torno de R$ 17
bilhões foram despesas com pessoal
inativo da União: aposentados e
pensionistas cio governo federal.

Essa despesa representa algo em
torno de 40% da despesa global do
governo federal com o funcionalis-
mo. Desses R$ 17 bilhões, R$ 2,5
bilhões, aproximadamente, pude-
ram ser cobertos com contribuições
dos servidores que estão na ativa.
Mas ficamos com um buraco, em
termos de aporte da União, em torno
cie R$ 14,5 bilhões no ano passado.

Lamentavelmente, os recursos
necessários para cobrir essa despesa
acabaram não vindo do orçamento
fiscal. Quer dizer, uma parte veio do
orçamento fiscal, e boa parte foi
retirada cio orçamento da seguridade
social, para cobrir o desequilíbrio ela
Previdência dos Servidores Públi-
cos. Eventualmente isso se dá cm
prejuízo de outras áreas de ação do
governo, como, por exemplo, da
área de saúde, cuja carência de
recursos tem sido notária, e cia área
de assistência social.

Crise geral - Por fim, temos os
regirnes de previdência complemen-
tar dos fundos das estatais. Um estu-
do realizado pela Secretaria de Pre-
vidência Complementar do Ministé-
rio chegou à conclusão de que, se
fossem quitados hoje todos os com-
promissos assumidos, ou seja, redu-
zidos a valor-presente, haveria urna
diferença entre os ativos existentes
no sistema e aqueles que seriam
necessários para cobrir todas as obri-
ações na faixa de R$ 22 bilhões a

R$ 23 bilhões, basicamente vincula-
dos a fundos de previdência com-
plementar de empresas estatais.

Chegamos, assim, a uma situação
de esgotamento financeiro nos di-
versos níveis. Esse fato fez com que
o tema da Previdência assomasse a

um espaço privilegiado na agenda
nacional. Mas, quando analisamos
como esse gasto está sendo feito em
termos previcienciários, o que cons-
tatamos é a falta de eqüidade e de
lógica doutrinária e técnica.

Dos R$ 40,5
milhões gastos pelo

governo federal
com pessoal, em

1996, R$ 17
milhões foram
despesas com

pessoal inativo. O
valor representa
40% da despesa

global do governo
federal com

funcionalismo

Preparamos, recentemente, um
documento charnack 'Livro Branco
cia Previdência Social", onde tenta-
mos listar os principais aspectos
desse tema. Ao analisar o regime de
previdência social comum, o INSS,
vemos que confundimos, na Previ-
dência, benefícios assistenciais com
benefícios previdenciários propria-
mente ditos. Em qualquer lugar do
mundo - Japão, França, Estados
Unidos e outros países -, quando
falamos em previdência, temos dois
princípios básicos que vão nos per-
mitir conversar sobre o mesmo obje-
to sem risco de flOS confundirmos.

Caracterização —Quais são os prin-
cípios que delineiam a previdência
no mundo inteiro? Primeiro, a previ-
dência é uma política contributiva.
Pressupõe que, enquanto a pessoa
tem capacidade de trabalho, ela reco-

lhe uma parte do seu recurso, con-
tribui para um regime previclenciário
e. em razão da contribuição feita, vai
ter, no futuro, calculado um benefí-
cio que guarde correspondência com
a contribuição realizada. Então, ao
contrário da política de assistência
social, que significa ajuda aos mais
carentes, aos mais pobres, no caso da
Previdência Social, temos esse prin-
cípio da contributividade.

E qual é o outro aspecto que
identifica a previdência em todo o
mundo? É o de que ela existe para
assegurar renda quando as pessoas
não têm mais condições de obtê-la
por meio dc seu trabalho, quando
ocorre perda de capacidade
lal)orativa. Essa perda pode ocorrer
cm razão de diversos fatores, que
chamamos de riscos sociais.

Por exemplo, a partir de determi-
nada idade, muitas pessoas não têm
condições de continuar no trabalho.
No caso de doença, a pessoa pode
precisar se retirar temporariamente
do mercado. Se alguém sofreu um
acidente e ficou inválido, perdeu sua
capacidade de trabalho. Enfim, exis-
tem riscos universais conhecidos e
aplicados em todos os regimes de
previdência que justificam a conces-
são de um benefício previdenciário,
o qual, guardando uma correlação
com a contribuição feita, visa subs-
tituir a renda que a pessoa obteria
com o trabalho.

Nos regimes de previdência cita-
dos aqui, esquecemo-nos dos dois
princípios básicos, ou seja. o objeti-
vo da renda beneficiária e a correla-
ção entre a contribuição feita e o
benefício auferido. No caso do regi-
me geral de previdência, mistura-
mos uma política assistencial voltada
basicamente para amparar o traba-
lhador rural com urna política
contributiva.

Não que o trabalhador rural não
faça jus a receber uma renda através
de uma política pública que o ajude,
até por ser uma das categorias mais
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sofridas que existem, pela própria
natureza do seu trabalho. O proble-
ma é estar jogando toda a carga do
financiamento dessa política sobre
urna previdência que é financiada
corri a folha dos salários dos trabalha-
dores do setor urbano. Dessa forma,
acabamos exigindo muito em termos
de solidariedade do trabalhador ur-
bano, quando se deveria buscar ou-
tras fontes de financiamento mais
adequadas.

Distorções - No caso do traba-
lhador rural, criamos uma sistemática
específica para ele ter acesso ao
benefício de aposentadoria, até com
uma idade menos elevada, por-
que ele mio se aposenta por tempo,
mas por idade, tudo isso conciliado
com urna forma de comprovação do
exercício da atividade rural.

Na intençào de beneficiar esse tra-
balhador humilde, que tem dificulda-
de de comprovar um vínculo de em-
prego, uma contribuição realizada,
deixamos uma porta aberta para que
as pessoas que trabalham hoje no meio
urbano, no setor público, viessem a
utilizar supostos tempos rurais, apro-
veitanclo as facilidades da legislação
para se aposentar precocemente. Ou

Misturamos uma
política

assistencial de
amparo ao

trabalhador rural
com uma política
contributiva. Essa

mistura acabou
abrindo brechas

para
irregularidades

seja, urna política que deveria estar
voltada para o mais pobre, para o mais
necessitado, acabou abrindo brecha
para todo tipo de estrepolias e apo-
sentadorias precoces.

Este é um dos problemas, pois a
mistura cia política assistencial coma
política previdenciária, embora bem-
intencionada, acabou abrindo bre-
chas para irregularidades. Essas,
muitas vezes, são feitas em função
da fragilidade ou da dubiedade da
lei, não podendo nem ser considera-
das como fraudes - o que o ministro
Stephanes chama de fraudes legais.

O outro aspecto diz respeito ao
fato de se começar a conceder bene-
fícios quando as pessoas ainda estão
plenamente capazes ao exercício da
atividade laboral. Essas distorções
surgiram, basicamente, em razão da
aposentadoria por tempo de serviço,
na forma como ela existe hoje no
Brasil. Com essas regras, aplicadas
no setor público, por exemplo, onde
se tem uma sistemática diferenciada
de contagem de tempo, e associadas
a contribuições que não foram ade-
(luadas e outras distorções, o servi-
dor pode se aposentar antes, ga-
nhando mais, embora tenha contri-
buído historicamente com menos.
Quer dizer, tudo fora do que deve
ser um regime de previdência. Não
há correlação entre a contribuição
feita e o benefício auferido.

Agravantes - Esse tipo de distorção
era ainda agravada, por exemplo,
pelas aposentadorias especiais do
INSS, que beneficiam determinadas
categorias. É claro que há uma lógica
para a concessão de aposentadorias
especiais. Existem atividades que.
em fijnçào de sua natureza, são mais
agressivas à saúde, ao bem-estar da
pessoa. Imaginemos, por exemplo,
o ciue é trabalhar numa mina de
carvão em Criciúma.

Agora, o que acontecia é clue. em
função das regras vigentes, tratava-
se igualmente um engenheiro de
minas, que atua diretamente na fren-

te de trabalho, e outro empregado
num escritório refrigerado, no centro
de uma grande cidade. Ao invés de
usar corno critério a efetiva exposi-
ção ao agente nocivo, usava-se o da
categoria profissional. E. aí, rniswra-
vam-se alhos com bugalhos, o que
acabava sendo extremamente injusto.

Esse tipo de distorção também
contribuiu para piorar a situação da
Previdência, que se agrava ainda em
função de legislações específicas,
que foram se acumulando no tempo,
gerando situações absurdas. Hoje,
no Regime Geral de Previdência
Social, há 200 benefícios, legalmen-
te em ordem, que correspondem a
mais de cem salários mínimos, al-
guns na faixa dos R$ 30 mil, quando
a imensa maioria, 88% dos
beneficiários do Regime Geral de
Previdência Social, recebe até três
salários mínimos.

Quem está pagando essa conta é
aquele contingente de pessoas que
contribui para a Previdência regular-
mente e que depois [em dificulda-
des de se aposentar ou, muitas ve-
zes, não está satisfeito com o valor
que recebe.

Tivemos ainda casos específicos
de funcionários públicos federais
que se aposentaram corri 38, 39
anos, no Rio Grande do Sul. Ao fazer
uso cio tempo de atividade rural e da
contagem de tempo de aposentado-
ria especial, há pessoas que compu-
tam um período de serviço superior
ao que têm de idade. Como isso pode
acontecer? Com o efeito multiplicador.
Então, elas provam que têm 34 anos
de sei-viço e se aposentam Com 34
anos de idade. É evidente que a
pessoa nessa situação vai viver mais
tempo do que eventualmente, con-
tribuiu para a Previdência. O valor
cio I)enetício, cio lado de cá, ultrapas-
sa o valor da contribuição; portanto,
alguém está pagando a diferença. Se
pagássemos para, eventualmente,
termos algum tipo de solidariedade
com os setores mais pobres, ainda se

44 RimSTA DO LEGIsI..rivo



SISTEMA ACUMULA VÁRIAS CRISES

justificaria, mas não quando benefi-
ciamos exatamente setores com mais
alta remuneração, vida profissional
mais estável, salários mais altos,
enfim, com uma inserção social
muito melhor do que a da massa da
população.

Como já citei, no caso da Previ-
dência, 88% dos beneficiários estão
na faixa de até três salários mínimos
e se apropriam de 59% das despesas.
Os 12% restantes estão se aproprian-
cio de 41% da despesa no Regime
Geral de Previdência Social. Temos,
então, distorções cio ponto de vista
da contribuição e do ponto de vista
da concessão do benefício que
implicam privilegiar segmentos
minoritários da sociedade. De certa
forma, é uma conta que acaba sendo
paga pelo conjunto da sociedade,
inclusive pelos mais humildes. Essa é
a questão-chave da eqüidade social.

Assim, mesmo sem a crise finan-
ceira de hoje, já haveria necessidade
de rever o sistema, porque, ainda
que houvesse dinheiro sendo aplica-
do num sistema com essas falhas,
seria um desperdício de recursos
públicos, que poderiam estar sendo
utilizados para outras políticas mais
importante.,'.

Transição demográfica - Outro
aspecto que condiciona a necessida-
de cia reforma da Previdência é o
perfil cia população brasileira, que
está mudando. Essa transição
demográfica não está acontecendo
somente no Brasil, mas no mundo
todo. Nos países jovens - e o Brasil
era um país bem jovem até recente-
mente -, temos uma pirâmide etária
com urna base larga de jovens e
adolescentes, poucos idosos em cima
e uni grupo intermediário grande, de
pessoas em idade ativa, no mercado
de trabalho.

O caso brasileiro é um exemplo.
O topo da pirâmide começa a cres-
cer, porque aumenta o número de
idosos, devido à melhoria das condi-
ções de saúde e da expectativa de

vida cia população. A base da pi-
râmide tende a diminuir, com uma
redução, em termos absolutos e
relativos, do número de jovens e
adolescentes na sociedade brasilei-
ra. Num primeiro momento, temos
um crescimento da população em
idade ativa. Depois, chega um mo-
mento em que a forma de pirâmide
dá lugar a uma forma de pilar, ou
seja, existe uma certa equivalência
entre jovens, pessoas em idade
ativa e idosos.

O regime de previdência social
que conhecemos é financiado com
a contribuição de quem estáestá em
atividade. Quando começamos a
reduzir essa relação entre ativos e
inativos, temos um problema grave
de financiamento progressivo, por-
que OS encargos são cada vez mai-
ores para as pessoas que trabalham
e há um número cada vez maior de
dependentes.

A situação brasileira, cio ponto
de vista demográfico, ainda não é
tão grave, mas temos que riOS pre-
parar para esse futuro. Quanto antes
percebermos essa realidade e nos
adaptarmos, menores serão OS sacri-
fícios da adaptação. Os custos serão
mais bem distribuídos entre as gera-
ções futuras e passadas, e teremos
um processo menos traumático de
aciaptaÇà() a essa nova realidade.

Nos casos argentino e uruguaio,
as populações são muito mais
envelhecidas do que a brasileira. As
reformas da Previdência nesses pa-
íses têm sido mais traumáticas. No
caso argentino, houve um momento
em que o governo não tinha como
pagar e distribuiu bônus. Na Previ-
ciência brasileira, não tivemos esse
problema. O INSS está pagando
pontualmente OS valores de apo-
sentadoria, e conseguimos até me-
lhorar esses valores, no passado
recente, com algum sacrifício da
situação do equilíbrio financeiro. É
evidente que esse tipo de situação,
para ser sustentada no tempo, exige
que se façam OS ajustes necessários.

Privatização - 1 lá outro aspecto
importante. Muitos têm dito que a
idéia do governo é a de privatizar a
Previdência Social. De fato, no início
da década, tivemos urna situação tão
grave, em termos administrativos,
que se chegou a cogitar de, eventu-
almente, implantarmos no Brasil o
modelo de privatização total, como
foi feito no Chile. Mas, de lá para cá,
passaram-se cinco anos, e percebe-
mos que não é possível transplantar
o modelo cio Chile para o Brasil, pois
são realidades distintas.

Hoje a discussão de privatização
não existe mais. Porém, existe a
tendência em todo o mundo de tentar
criar sistemas mistos de previdência.
Nesse modelo, mantém-se uma pre-
vidência básica, que cobre o conjun-
to da população, até um determina-
do valor, financiada com contribui-
ções sobre folha de salário. Esse
regime, que tem um caráter solidá-
rio, é público, administrado pelo
governo, e mantém a rede básica de
proteção social.

Ao mesmo tempo, estimula-se a
criação de previdências complemen-
tares, para quem se dispõe a fazer
poupança de longo prazo e ter ga-
ranticio, no futuro, mais do que o
Estado pode assegurar. A previdên-
cia complementar tem urna finalida-
de social, de viabilizar os mecanis-
mos pelos quais as pessoas poderão
assegurar sua renda futura, e com-
plementar à cio Estado, e uma fina-
lidade econômica. Essa é também
fundamental, porque é uni processo
pelo qual se estimula a poupança de
longo prazo, da população como um
todo, elevando-se a taxa de poupan-
ça global da sociedade, necessária
para financiar um novo ciclo de
desenvolvimento econômico.

E por que é importante ter um
sistema misto que conjugue previ-
dência complementar corri previ-
dência básica? [)o ponto de vista
social, a previdência básica garante
pelo menos uma renda para todo o
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conjunto da população, mesmo no
caso dos mais humildes. Do ponto de
vista econômico, isso é fundamental
para sustentar o que OS economistas
chamam de demanda agregada, a
capacidade de consumo das pessoas
que, de outra forma, não teriam
como sobreviver. O ideal é encon-
trarmos um ponto Ótimo entre a
previdência básica e a complemen-
tar, de modo que essa previdência
seja o mais virtuosa possível, do
ponto de vista econômico e social.

Principal desafio - A questão-cha-
V o prinleirc) ponto dessa discussão
toda, tanto no Brasil quanto nos países
que querem se desenvolver, é a
formação de urna poupança interna.
Se tivermos uma poupança elevada,
poderemos manter, de forma susten-
tada e com pouca dependência do
exterior, taxas grandes de crescimen-
to econômico. E se temos urna maior
taxa de crescimento econômico, te-
mos mais chances de gerar mais em-
prego e mais renda. Se temos mais
emprego e mais renda, temos melho-
res condições de financiar o regime
básico. Então, essas coisas fecham:
elas têm uma lógica global.

Mas a questão do mercado de
trabalho é um grande nó ainda não
resolvido. As tendências em todo o
mundo, hoje, não favorecem a Pre-
vidência Social, porque está haven-
do um decréscimo cia participação
cio trabalhador assalariado formal no
mercado de trabalho e um cresci-
mento dos setores autônomos ou
informais. E esse crescimento acaba
solapando a base histórica de finan-
ciamento da Previdência Social.

Quando a Previdência surgiu, sua
base sociológica era o trabalho in-
clustrial. 1 lavia o empregador, o
empregado, uma relação de empre-
go, um ambiente de trabalho e uma
folha de salário que era a base de
financiamento da previdência Mas
as mudanças no mercado de trabalho
estão colocando em questão a pró-
pria existência dessa folha de salá-

rios. Tanto porque os trabalhadores
que estão na informalidade não con-
tribuem com o sistema, apesar de
terem um salário, quanto porque
hoje as relações são menos trabalhis-
tas e talvez mais de prestação de
serviço. São relações que vão se
tornando autônomas, através da
terceirização e de mudanças nos
processos produtivos. E isso traz o
desafio de repensar a própria base
de financiamento da Previdência
Social. Esse é um problema grave
que ninguém, em nenhum lugar do
mundo, sabe direito como tratar. Mas
é um desafio que está posto.

As mudanças no
mercado de

trabalho estão
colocando em

questão a própria
existência da

folha de salãrio.
Os trabalhadores

do mercado
informal não

contribuem com o
sistema

Crise gerencial - Além dos proble-
mas estruturais. existe também um
conjunto de problemas gerenciais.
Podemos ter um bom sistema no
papel, o mais perfeito cio mundo,
mas, sem instituições capacitadas
para executá-lo, não funcionará. Do
mesmo modo, se as regras não forem
consistentes, o sistema também não
funcionará.

O problema da previdência, por-
tanto, nao é exclusivamente estrutu-
ral ou gerencial. São as (luas coisas.
No caso do INSS e da previdência do

setor privado, temos feito um traba-
lho bastante concreto de melhoria da
administração do sistema. Não vou
dizer que nosso sistema é perfeito,
pois temos muita coisa para fazer
ainda, mas não tenho dúvida de que,
se perguntarmos aos aposentados se
a situação de atendimento na Previ-
dência melhorou, eles dirão que sim.
Vão dizer também que querem mais,
com razão, pois ainda temos proble-
mas aqui e ali. Mas, do ponto de vista
gerencial, observamos, nesse perío-
do, uma verdadeira revolução.

A reforma da Previdência está,
assim, baseada em quatro pontos
básicos. Primeiro, temos de viabilizar
financeiramente o sistema, para que
ele continue pagando aos aposenta-
dos e aos que irão se aposentar.
Temos de acabar com as distorções,
privilégios e abusos. Essas duas
medidas estão vinculadas à necessi-
dade de assegurar a previdência
para as gerações presentes e futu-
ras, pois ninguém vai contribuir para
um sistema de previdência se não
tiver a expectativa de ter seu direito
assegurado no futuro.

Finalmente, tudo isso está vincu-
lado ao próprio resgate do Estado
brasileiro. Se o serviço público con-
some todos os recursos com pessoal,
com a máquina administrativa, e
eventualmente com (lívidas, qual o
interesse do povo em manter esse
Estado? Um Estado centrado em si
mesmo e que se mostra incapaz de
fazer investimentos e prestar servi-
ços à sociedade? Nenhum.

Mas, nesse processo de refor-
ma, precisamos compatibilizar as
diversas variáveis, consolidando
algum tipo de regra de transição,
para evitar rupturas bruscas. Em
nenhum país democrático ternos
reformas por meio de rupturas.
Essa discussão se dá com a socie-
dade. O Parlamento, expressão cia
sociedade, vai debater o proble-
ma, e todos juntos vamos procurar
uma forma de ajuste.	•
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