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O modelo de capitalização implantado no Chile é hoje amplamente criticado,

tendo em vista seus graves problemas de manutenção financeira.

Os países europeus que apresentam as maiores taxas de crescimento mantiveram seus regimes de

repartição e seus sistemas de proteção social fortalecidos.

Já nos países periféricos, alvos das reformas mais radicais, patrocinadas pelo FMI e pelo Banco

Mundial, não houve geração de emprego e renda.

Em vez de implementar uma experiência que se mostrou  falida,

o Brasil deveria debater uma reforma da Previdência inclusiva, justa e solidária.
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As reformas da Previdência Social tiveram um
antecedente histórico no início dos anos 80, no Chi-
le, ainda sob a ditadura militar. Essa foi uma experi-
ência pioneira de reforma privatizante da Previdên-
cia, quando se iniciou a implantação das políticas
de ajustamento neoliberal em toda a América Lati-
na, cujos organismos promotores foram, principal-
mente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o
Banco Mundial. Eles davam o suporte técnico nas
proposições dessas reformas. Sem dúvida nenhu-
ma, por trás dessas reformas estava o agente inte-
ressado, o sistema financeiro internacional.

A modalidade predominante da reforma inaugu-
rada pelo Chile e adotada em quase todos os países
foi a da capitalização, ou seja, substituíram-se os
antigos regimes públicos de repartição por regimes
de capitalização. O modelo neoliberal impunha, no
seu pacote, não apenas medidas econômicas, mas
também uma série de exigências do FMI, as cha-
madas condicionalidades. Essas condicionalidades
determinavam, em primeiro lugar, que aqueles que
aceitassem o empréstimo do FMI deveriam resol-
ver a grande questão do déficit fiscal � atribuído,
desde então, ao gasto público. A reforma da Previ-
dência foi, assim, quase sempre pautada na dimi-
nuição do déficit.

A idéia era promover uma reforma do Estado
para enxugar suas atividades e promover sua efici-
ência, visando particularmente àquilo que os orga-
nismos internacionais chamavam de diminuição dos
custos. Havia também a idéia de se aumentar a
competitividade das empresas por meio da redução
dos custos sociais � partindo da premissa de que
eles aumentavam muito os  custos de produção das

empresas �, da flexibilização da mão-de-obra. Essas
premissas também estão presentes na proposta
de reforma brasileira.

Hoje o modelo de capitalização do Chile é am-
plamente criticado. Relatórios de técnicos do pró-
prio Banco Mundial, depois de uma década e meia
de funcionamento desse sistema, mostram uma
série de falhas, ineficiências e problemas nesse
modelo, particularmente no que diz respeito ao
objetivo da reforma: a sustentabilidade financei-
ra. Isso significa que hoje há graves dificuldades
de manutenção financeira no sistema de capita-
lização.

No Chile, os altos custos de transição repre-
sentaram 25% do PIB, que foram bancados pelo
Fundo do Cobre. Outros problemas foram o custo
altíssimo da administração do sistema, que penali-
zou quase sempre os cofres públicos e os trabalha-
dores de mais baixa renda; as baixas taxas de repo-
sição quando se trata de trabalhadores de baixos
salários; e o caráter excludente, visto que o siste-
ma tem conseguido baixíssimas coberturas. No
caso chileno, a cobertura não chega a 40% da po-
pulação economicamente ativa.

Além disso, o argumento de que o sistema de
capitalização geraria uma poupança a ser investida
no futuro também tem sido seriamente criticado, e
há evidências de que não ocorreu o aumento do
investimento produtivo. Em última análise, consta-
ta-se que os recursos acumulados são revertidos
para o próprio sistema financeiro.

Há alguns dados bastante ilustrativos da experi-
ência chilena. O custo de manutenção do sistema
é de 25% do PIB; apenas 50% dos trabalhadores
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de baixos salários contribuem regularmente para
os fundos; a taxa mínima de contribuição do traba-
lhador é de 10% do seu salário; os empresários
não contribuem; os encargos e as comissões pe-
nalizam exatamente os trabalhadores de baixos
salários; e existe um risco enorme de se receber
um benefício muito baixo, o que obriga o Estado a
complementar com a �aposentadoria assistencial�,
que representa 80% do salário mínimo. Hoje, mais
de 40% das aposentadorias mínimas do Chile de-
vem ser cobertas pelo Estado, ou seja, por recur-
sos públicos. Isso significa que a taxa de capitaliza-
ção não é sequer suficiente, ao final do período, para
pagar uma aposentadoria mínima.

A gigantesca taxa de poupança de 21% do PIB,
no início dos anos 80, não aumentou ao longo da
década seguinte, mantendo-se abaixo dos níveis de
20%. A poupança tampouco significou um aumen-
to de investimentos produtivos. As empresas ale-
gam a manutenção da escassez de fundos e, so-
bretudo, a falta de demanda dos consumidores, para
justificar os baixos investimentos.

Envelhecimento sem crise

O modelo do Banco Mundial foi imposto a toda a
América Latina em 1994, no documento clássico
denominado �Envelhecimento sem Crise�. Esse mo-
delo estaria fixado em três pilares básicos: um pilar
obrigatório administrado pelo setor público, que o
Banco Mundial chama de Previdência básica ou Pre-
vidência mínima, uma Previdência pública obrigató-
ria para todos; um pilar obrigatório administrado
pelo setor privado, que seria um regime de capitali-
zação complementar; e um pilar complementar, de
natureza voluntária, também administrado pelo re-
gime de capitalização privada.

Os objetivos do sistema público seriam a
redistribuição e o próprio seguro, no caso, a Previ-
dência. A idéia era criar um sistema coletivo, bási-

co ou mínimo, que, como o próprio Banco Mundial
reconhece, tem caráter assistencial, a que se de-
nomina Previdência pobre, destinado aos pobres,
financiado principalmente por tributos.

O segundo sistema é o pilar obrigatório admi-
nistrado pelo setor privado, que inclui  poupança
mais co-seguro. Esse sistema, portanto, já intro-
duz o objetivo da poupança e, ao prever um plano de
poupança individual, rompe com o modelo coletivo
e passa a se constituir de contas individuais ou pla-
nos ocupacionais. Os fundos de pensão das empre-
sas ou das categorias dos trabalhadores são exem-
plos desse modelo. Ele é totalmente financiado por
recursos contributivos e é regulamentado pelo Es-
tado. No caso da Previdência complementar, o ter-
ceiro pilar, teria-se uma poupança mais o co-segu-
ro, também de natureza individual ocupacional e to-
talmente financiado pelas contribuições dos traba-
lhadores.

No final da década de 90, Stiglitz, economista-
chefe do Banco Mundial, começou a debater os
mitos das reformas da América Latina. Um dos
mitos é que os planos privados de contribuição defi-
nida aumentariam a poupança nacional e incentiva-
riam o mercado de trabalho. Os próprios técnicos
do Banco Mundial têm questionado se isso tem
ocorrido na América Latina. A expectativa de que
os rendimentos das contas individuais de capitali-
zação seriam mais altos do que os rendimentos
obtidos pelo regime de transição e de que os inves-
timentos de fundos públicos não teriam efeitos
macroeconômicos, ou seja, não estariam gerando
crescimento, são outros mitos que estão na
berlinda.

A idéia de que a concorrência asseguraria cus-
tos administrativos mais baixos também está sen-
do questionada, a partir do caso chileno. À medida
que os fundos privados se conglomeram, a tendên-
cia é de agrupamento dos grandes fundos, que aca-
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bam concentrados em poucas entidades privadas.
Essa condição é que mantém os custos altos para
os trabalhadores. E, finalmente, o último mito que
está sendo revisto é o de que a ineficiência dos go-
vernos levou à privatização � que seria a melhor
alternativa.

O que está acontecendo no mundo?

Quais são as tendências mundiais das reformas
da Previdência? O primeiro grupo é o das chama-
das reformas estruturais, que implicam a
privatização total ou parcial da Previdência e foram
implementadas principalmente na América Latina,
na Europa Central e no Leste Europeu. Nenhum dos
países centrais avançados, que inspiraram seus sis-
temas de Previdência nas políticas do Estado de
Bem-Estar Social (welfare state), fez reformas des-
sa natureza. Não por acaso, hoje há evidências de
que os países europeus que apresentam as melho-
res taxas de crescimento são aqueles que mantive-
ram seus regimes de repartição e seus sistemas de
proteção social fortalecidos, sem realizar esse tipo
de reforma. O Brasil é um dos países periféricos ca-
pitalistas que foram alvo das reformas mais radicais,
patrocinadas pelo FMI e pelo Banco Mundial.

O segundo grupo de reformas é o das chama-
das não-estruturais, que implicam preservar o se-
guro social público, de um lado, mas que, de outro,
introduzem modificações nos parâmetros do pró-
prio sistema. A maioria dos países latino-america-
nos realizou as reformas estruturais, ou seja, pas-
sou dos regimes públicos de repartição para regi-
mes privados de capitalização. As exceções foram
o Brasil, o Equador, a Guatemala, o Panamá, o
Paraguai e a Venezuela. A reforma mais antiga foi
a chilena, de 1981; todas as outras, na América
Latina, ocorreram nos anos 90. Quanto à situação
da Europa Central e do Leste Europeu, onde vários
dos países são ex-socialistas, a transição forçada

para o regime capitalista acarretou graves conse-
qüências sociais para sua população.

Esta é a principal característica das reformas não-
estruturais: modificação das prestações como for-
ma de compartilhar os custos crescentes da rela-
ção de dependência. Ou seja, com a mudança
demográfica, que aumenta a relação de dependên-
cia entre ativos e inativos, há uma modificação da
prestação no próprio sistema. É o que o Brasil ten-
tou fazer ao longo dos anos 90 e, hoje, tenta fazer
com essa reforma: uma mudança na fórmula do cál-
culo das prestações, aumentando-se os anos de con-
tribuição e a idade mínima para a aposentadoria.

São introduzidas também outras variáveis, como
os ajustes por custo de vida. Há mudanças na taxa
de contribuição, quase sempre mantendo a modali-
dade da contribuição progressiva, em que prevale-
ce a idéia de que os que podem pagar mais que o
façam. Nas reformas não-estruturais, há uma ten-
dência geral para a igualdade no trato de homens e
mulheres e o incremento de regimes complemen-
tares no sistema de seguridade social. Nesse gru-
po, portanto, não há privatizações nem total trans-
formação do sistema em capitalização. São regimes
mistos, em que se mantém o sistema público bási-
co, como determina o Banco Mundial, e se intro-
duz um regime complementar, geralmente de na-
tureza privada.

O modelo brasileiro e a inclusão social

Trabalho desenvolvido pela Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT) revela a importância do sis-
tema previdenciário no Brasil, que tem exercido
papel relevante na redução da pobreza. Segundo vá-
rias fontes, 62% a 67% das pessoas acima de 60
anos recebem algum benefício. Isso significa que a
pobreza, que hoje se situa num patamar de 37% no
País, sem esse tipo de cobertura chegaria a 72%
para o grupo de idosos desprovidos da Previdência
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Social. Hoje boa parte dos aposentados rurais e das
pequenas cidades tem suas economias movimen-
tadas pelos recursos das aposentadorias da Previ-
dência Social.

Por outro lado, existem 218 milhões de pesso-
as sem nenhum tipo de seguridade social. Esse
quadro evidencia que as reformas brasileiras não
se podem pautar em modelos de países desenvolvi-
dos. Tem-se que pensar na inclusão desse contin-
gente gigantesco de excluídos da seguridade social.
Uma série de estudos internacionais de peso tem
demonstrado que a seguridade social é a melhor
política inclusiva. É mais eficiente e eficaz, ao con-
trário de programas para pobres, que acabam se
acoplando a modelos econômicos que não garan-
tem a inclusão e a igualdade social. Portanto, se há
uma política social importante para o combate à
pobreza, é a seguridade social.

A estrutura etária da população aumenta pro-
porcionalmente, mas sua tendência não é tão dra-
mática. Só haverá uma inversão entre grupos jo-
vens e idosos a partir de 2050. Outra informação
importante diz respeito à baixíssima cobertura
previdenciária dada a pessoas com 60 anos ou mais
nos países latino-americanos. O Brasil, com um
percentual de 62%, é um dos países com mais am-
pla cobertura, perdendo apenas para o Uruguai e a
Argentina, segundo dados de 1997. Cabe ressal-
tar que a Argentina teve uma diminuição violenta
da sua cobertura em razão da privatização do seu
sistema. Fazendo-se uma média simples da Améri-
ca Latina, verifica-se que apenas 33% dos idosos
acima de 60 anos são cobertos por um sistema de
aposentadorias e pensões.

Finalmente, o impacto dos benefícios
previdenciários na distribuição da renda média
mostra que, com a introdução das aposentadorias
e dos benefícios previdenciários, o índice de desi-
gualdade,  medido pelo Coeficiente de Gini, diminui.

O crescimento da informalidade é fator impor-
tante no que diz respeito ao regime. Não é verdade
que a informalidade afetaria apenas o Regime Ge-
ral da Previdência Social (RGPS). Além dela, a
precarização do trabalho também tem atingido o
setor público na América Latina, e o Brasil não foge
à regra. Se fosse mantido o número de trabalhado-
res públicos de 1990, hoje haveria uma
proporcionalidade de 1 para 1 entre ativos e inati-
vos no governo federal. Há uma queda dos ativos
formais tanto no setor privado quanto no público.
De cada 10 empregos criados na década de 90, na
América Latina, 8,1 foram informais. Isso mostra
o desastre dessa última década no continente devi-
do às políticas neoliberais.

Funcionamento da Previdência privada

Quais são os principais elementos do funciona-
mento da Previdência privada na América Latina?
A cobertura das caixas é baixíssima; o mais impor-
tante é a relação entre contribuições e filiados ao
sistema. Essa relação, de 42,7%, é baixíssima do
ponto de vista daqueles que contribuem com rela-
ção aos filiados à caixa.

Segundo estudo desenvolvido pela OIT para a
América Latina, 57% da poupança gerada pelos
fundos privados de pensão vão para o pagamen-
to da dívida governamental e entram no circuito
financeiro. Além disso, 18% vão para institui-
ções financeiras e apenas 7% do total dessa pou-
pança vão para o mercado de capitais � que, ale-
ga-se, seria o grande mercado em que estariam
os investimentos. Igual proporção das ações, ou
seja, 7%, é remetida para o exterior, mostran-
do que o único investimento não-financeiro da
carteira chega a apenas 9% de toda a poupan-
ça. Não há retorno em investimento produtivo a
partir dos recursos gerados por essa poupança
privada.
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Outro dado interessante é a concentração dos
mercados dos fundos de pensão. Sete caixas no
Chile concentram 54% dos recursos dos contri-
buintes nos fundos de pensão, o que demonstra
a inexistência de uma concorrência livre entre
esses fundos. Além disso, 41% das contribuições
dos trabalhadores são para custos administrati-
vos, em termos líquidos. Em termos brutos,
correspondem a 27%, ou seja, um custo admi-
nistrativo altíssimo e que pesa na contribuição
dos trabalhadores. O único país que teve rendi-
mentos dos fundos de pensão acima de 10%, em
termos reais, nos últimos 12 meses, foi a Bolí-
via. O restante dos países alcançou patamares
quase sempre inferiores às suas próprias taxas
de inflação.

 A OIT estimou, para o Brasil, que o custo de
transição para um regime de capitalização ficaria
em 202% do PIB. O que tem levado, em síntese, à
privatização, à transição ou à passagem de um re-
gime de repartição para um regime de capitaliza-
ção privada são os altos custos de transição e ma-
nutenção e a ausência de um poder redistributivo.
Essa é uma questão que tem de ser debatida, pois
se trata de Previdência Social pública, sobretudo
no contexto da seguridade social. É preciso saber
qual é a capacidade redistributiva de um regime ou
sistema de fundos de pensão capitalizados, públi-
cos ou privados.

A alternativa dos fundos de pensão, mesmo que
fechados, atingiria atualmente uma parcela ínfima
dos trabalhadores brasileiros. Boa parte desses tra-
balhadores não tem nenhuma chance de se incor-
porar sequer a esse tipo de fundo de pensão, cuja
natureza é securitária para grandes grupos ou em-
presas. Portanto, há um alto grau de exclusão nes-
se tipo de regime, uma gigantesca transferência
de poupança pública para a poupança privada. Como
se viu no Chile, não é verdade que a poupança au-

menta, ela continua a mesma. O que ocorre é uma
transferência do setor público para o setor privado
e não há um retorno dessa poupança em termos
de crescimento, principalmente em relação a em-
prego.

A Argentina cumpriu à risca a transição e a
exigência da reforma da Previdência que o FMI
condicionou no seu empréstimo e, hoje, vivencia a
maior crise de desemprego da América Latina. É a
evidência mais gritante de que a reforma da Previ-
dência não serviu, absolutamente, para a geração
de emprego e renda. Vários documentos internacio-
nais destacam a importância de se voltar a pensar
em sistemas universais. Aliás, o Chile está tentan-
do voltar atrás, ou seja, passar do sistema de capi-
talização para o sistema público universal que con-
sidere a seguridade social. E o  Brasil insiste em
realizar uma experiência que já se mostrou falida
nos demais países.

A Constituição de 1988 foi pioneira ao introdu-
zir o capítulo da seguridade social, que supõe co-
bertura universal, solidariedade, contribuições
tripartites e progressivas, bases múltiplas de finan-
ciamento. Não se pode continuar a fazer cálculos
do déficit exclusivamente sobre contribuição líqui-
da. É necessário pensar em todas as bases de
seguridade social. E, ao fazê-lo, conclui-se que a
seguridade social é consistente, inclusive financei-
ramente, apresentando um superávit e não um dé-
ficit; os benefícios são progressivos de acordo com
as necessidades das pessoas e não exclusivamen-
te com a sua capacidade contributiva; e a adminis-
tração é quadripartite, com controle social. É pre-
ciso alertar os que atualmente ocupam cargos no
Ministério da Previdência Social para que sejam
dadas oportunidades de se debater uma reforma
que seja mais inclusiva, mais justa e mais solidá-
ria, não se esquecendo sobretudo dos que estão
fora do sistema.


