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Com fontes de financiamento contestadas judicialmente,
queda do número de contribuintes em relação aos benefícios
e aumento dos encargos com a universalização do atendi -
mento, a Seguridade Social precisa de reformas urgentes
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studos elaborados por especial istas das mais variadas
tendências são unânimes em apontar uma grave crise
financeira na Seguridade Social. Embora alguns sejam
mais alarmistas que outros, todos concordam em que

o crescente déficit entre receita e despesa precisa ser
diagnosticado e tratado corretamente, de forma a assegurar a
estabilidade ou, segundo os mais pessimistas, a sobrevivência
do sistema.

Mesmo sabendo-se que, por estar sujeito a um filtro
ideológico, o diagnóstico da crise não é tão consensual quanto
sua constatação, pode-se destacar alguns pontos que aparecem
com freqüência nas análises e que são elucidativos da dimensão
do problema.

Ao longo dos últimos anos, a arrecadação tem crescido
menos que o dispêndio com benefícios e serviços. Mantidas
as atuais condições, ocorrerá um aumento crescente do déficit''.

A principal fonte de recursos da Seguridade— acontribuição
sobre a folha de salários -, responsável por mais de 60% da
receita, tem uma base declinante. A participação dos salários
do setor formal cm relação ao produto interno bruto está
encolhendo gradativamente. No início da década de 80,
representava algo como 114 do PIB. Em 1988, apenas 13%.
Além de muito vulnerável às crises econômicas, a tributação
sobre a mão-de-obra produz o efeito perverso de estimular a
informalização do mercado t2 .Estimula também a utilização
de soluções capita .-intensivas pelas empresas, na medida em
que penaliza as que empregam maior volume de mão-de-obra.

Tem crescido expressivamente a evasão fiscal em relação
à contribuição sobre a folha de salários. Se se toma como
referência a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS -,
vê-se que em 1986 a evasão se encontrava em torno de 25%;
em 1987, passou para 36,8%, atingindo, em 1988, a marca
dos 41,0%

A contribuição sobre o faturamento (PINSOCIAL/
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COFINS) respondia por cerca de 20% das receitas da
seguridade, constituindo sua segunda fonte de recursos. A
contestação judicial dessa contribuição representou uma
elevada perda para o sistema.

Onúmero de contribuintes para cada beneficiário
(benefício de prestação continuada) vem caindo
sistematicamente: 32,0 em 1940, 8,0 em 1950, 4,2 em
1970 e 2,3 em 1993. A previsão é de que, no início do
século, esteja em torno de 1,8 ou 1,7. Estes índices,
próximos aos dos países de população envelhecida da
Europa, não podem ser explicados pela nossa estrutura
etária, mas se devem, principalmente, à informalização do
mercado de trabalho. Num regime de repartição simples,
onde os trabalhadores ativos custeiam os inativos, como é
o caso da previdência social brasileira, o equilíbrio do
sistema depende basicamente dessa relação.

O sistema de saúde encontra-se praticamente sem
financiamento. Sua maior fonte de recursos, o FINSOCIAIJ
COFINS, de onde provinham cerca de 45% da receita do
setor, está sendo contestada judicialmente. Para fechar
suas contas em 1991 e 1992, o Ministério da Saúde
dependeu de empréstimos junto ao Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT (recursos do seguro-desemprego).
Atualmente, a situaçãc é ainda mais grave, pois os recursos
da contribuição sobre a folha de salários, que representam
cerca de 35% do orçamento da Saúde, não vêm sendo

repassados com regularidade pelo Ministério da
Previdência Social, por alegados problemas de caixa.
Neste ano, o FATj á foi novamente acionado para socorrer
a saúde.

A alternativa fácil - da qual o governo vinha
lançando mão ao longo do tempo - de aumentar alíquotas
para compensar o déficit, não constitui mais uma saída.
Ao atingir determinado teto, o aumento de alíquotas leva
antes à evasão fiscal que ao incremento da arrecadação.
No caso da Seguridade Social brasileira, o fenômeno da
"recusa fiscal -já vem acontecendo, quer pela viajudicial,
quer pela evasão.

As mudanças relativas aos benefícios introduzidos
pela Constituição de 1988 (equiparação da previdência
social rural à urbanae estabelecimento do salário-mínimo
como piso dos benefícios de prestação continuada),
paralelamente às transformações que se processam na
estrutura etária do país, estão causando significativo
impacto na evolução das despesas da Seguridade. A
situação tende a se agravar. Estima-se que a população
com mais de 65 anos, que em 1992 representava 5% da
população total, atinja algo como 18% no ano 2050. Além
do mais, o aumento da sobrevida média dos adultos atua
no sentido de modficar a relação entre tempo de
contribuição e tempo de percepção dos benefícios,
aumentando este último em prejuízo do primeiro.

REFORMAS CONTRA O CAOS
Formas de financia mento, modelo gerencia4

limites do atendimento e critérios dos beneficios
precisam ser redefinidos

Nos limites deste trabalho, seria
impossível uma análise pormenorizada
das propostas em circulação, dado seu
elevado número e a complexidade de
seu conteúdo. Tentaremos apenas
relcionar aqui as sugestões mais
freqüentes, com base em três aspectos
fundamentais: financiamento,
organização do sistema e estrutura de
benefícios.

FINANCIAMENTO:

e Especialização de fontes - Há

várias propostas no sentido de que cada
área da Seguridade tenha fonte
específica de financiamento. De modo
geral, indicam que a saúde e a assistência
social, por constituírem direito sociais
básicos, deveriam ser custeadas por
recursos fiscais, enquanto a previdência
receberia contribuições sociais
específicas. Algumas sugerem também
que os benefícios de caráter assistencial,
hoje vinculados à previdência (renda
mensal vitalícia, auxílio-funeral,
auxilio-natalidade), sejam transferidos
para a área da assistência social, com o

objetivo de reduzir as despesas da
previdência e de configurá-la como
seguro-social no sentido estrito.

• Definição de alíquotas, dentro de
cada fonte, para previdência, saúde e
assistência social, com sistema de
partição e recolhimento das parcelas
para cada área, quando da arrecadação.

• Eliminação ou redução de
alíquotas da contribuição das empresas
sobre a folha de salários. Várias dessas
propostas vêm associadas ao aumento
de alíquotas da contribuição do
trabalhador, ou da própria empresa
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Na estrutura do gasto,
têm forte impacto as
aposentadorias por tempo
de serviço e as especiais
(15,20 ou 25 anos). Embora
correspondam a menos de
25% do total das
aposentadorias, absorvem
mais de 50% dos gastos com
este benefício. . Enquanto
isso, como que a evidenciar
o alto grau de regressividade
do sistema, a grande maioria
das aposentadorias (idade,
invalidez) situa-se na faixa
de 1 a 2 salários mínimos e
absorve parcela
relativamente pequena de
recursos.A s tentativas de alteração desse quadro esbarram,
quase sempre, nas definições da Carta Magna. É certo,
portanto, que, havendo revisão constitucional, a reforma
da Seguridade estará em pauta. O que resta saber é a sua
amplitude, ou seja, se abrangerá apenas os aspectos relativos
ao financiamento - como querem alguns - ou se tocará

também na estruturade benefícios e naprópria organização
do sistema.

Num caso ou noutro, o debate sobre a Seguridade
Social não poderá estar dissociado da questão mais geral
da Reformado Estado, nem tampouco da Reforma Fiscal,
sob pena de se criar um anacronismo entre a Seguridade
Social e o conjunto das políticas públicas, tanto na
perspectiva de sua concepção, quanto na de seu

sobre o faturamento e/ou o lucro. Tm
por objetivo reduzir os óbices para a
formalização do mercado de trabalho,
e, quando não compensadas pelo
aumento de outras contribuições por
parte da empresa, reduzir a carga
tributária sobre o capital.

• Eliminação da contribuição dos
trabalhadores sobre o salário. Essa
solução reforça o modelo de
"seguridade", na medida em que
elimina a relação contributiva
individualizada.

• Aumento da alíquota da
contribuição dos trabalhadores sobre o
salário. Algumas vezes vem associada à
redução ou eliminação da contribuição
sobre a folha de salários por parte da
empresa.

• Criação de uma contribuição
sobre valor adicionado, em substituição

à contribuição sobre o faturamento
(FINSOCIALJCOFINS e PIS/PASEP)
e sobre o lucro. Baseia-se no argumento
de que a contribuição sobre o
faturamento é inflacionária, na medida
em que incide em cascata sobre produtos
que têm uma cadeia de produção longa.

• Unificação das contribuições
sobre o faturamento para o FINSOCIALÍ
COFINS e para o PIS/PASEP em uma
contribuição única, com alíquota de
2,65%, destinando-se 2,0% para a Saúde
e 0,65% para o Seguro-desemprego.
Com esta medida, estaria prejudicada a
base da contestação judicial do
FINSOCIAIJCOFINS a bitributação).

• Criação de mecanismos de recurso
ao Tesouro Nacional, que passaria a
cobrir os déficíts da Seguridade Social.

• Vinculação de receita para a saúde
- Há duas emendas constitucionais em

tramitação no Congresso Nacional,
dispondo sobre a questão:

a) destina à saúde não
menos de 30% das receitas de
contribuições sociais, não menos de
10% das receitas de impostos federais
da União e não menos de 10% das
receitas de impostos dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;

b) destina à saúde não
menos de 18% das receitas de
contribuições sociais e impostos
federais.

• Municipalização dos impostos
para financiar as ações de saúde e
assistência social. Argumenta-se que o
processo de municipalização está
concebido equivocadamente, pelo fato
de os recursos pertencerem à União. O
município, executor das ações, fica de
"pires na mão", dependendo dos
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financiamento.
Inúmeros estudos e propostas estão sendo

apresentados. Especialistas da área, entidades
representativas de segmentos organizados da sociedade,
Executivo e Legislativo - vêm se debruçando sobre a
questão e propondo alternativas. As posições —como não
poderia deixar de ser, tratando-se de uma questão de
importância estratégica para a sociedade - são as mais
diversificadas.

De um lado alinham-se aqueles que consideram os
dispositivos constitucionais relativos à Seguridade como
uma importante conquista social e não desejam, por isso,
sua alteração. Acreditam que os problemas que ela enfrenta
podem ser resolvidos através de gestão competente e
democrática, efetivo controle social sobre o sistema,
medidas rígidas contra a sonegação e - concebendo-a
como uma função do Estado - através do aporte de
recursos por parte da União.

Na outra ponta estão os que advogam uma mudança
profundado sistema, tanto na sua concepção e organização,
quanto no financiamento e na estrutura de benefícios.
Estas proposições, marcadas pelo viés neoliberal, baseiam-
se quase sempre no pressuposto de que a Seguridade,
além das conhecidas deficiências gerenciais, apresenta,
também, uma série de problemas conjunturais e estruturais
que precisariam ser sanados, sem o que o crescente

descompasso entre receita e despesa produziria, ao longo
de certo tempo, uma situação inadministrável.

Entre esses dois extremos encontram-se os que
buscam realizar ajustes e adaptações em variados graus,
preservando, entretanto, a estrutura básica do atual modelo
de Seguridade.

Evidentemente, a caracterização desses três pontos
de vista foi bastante simplificada, com o fito de situar as
grandes linhas. Como toda redução, oculta a enorme gama
de variações e nuances que marca as diferentes propostas.

Grosso modo, os pontos fundamentais da discussão,
dizem respeito à concepção de seguridade e à fronteira
que deve separar Estado e iniciativa privada.

O modelo de seguridade social baseia-se na
universalidade do acesso enquanto direito de cidadania,
supondo, portanto, recursos do conjunto da sociedade no
seu financiamento. Opõe-se ao modelo de seguro social,
onde os benefícios são contratuais e dependem de
contribuição individual prévia. No Brasil, a Seguridade
Social é definida pela Constituição como um conjunto
integrado de ações nas áreas de saúde, previdência e
assistencia social, que tem como princípios básicos a
universalidade do atendimento, a seletividade e
distriiutividade dos benefícios e serviços, bem como a
eqüidade da participação no custeio.

Os defensores da "seguridade" concebem-na como

repasses federais. Para viabilizar a
municipalização, tanto da saúde
quanto da assistência social, seria
necessário que a reforma tributária
delegasse ao município autonomia e
competência para arrecadar um volume
maior de impostos. Dessa forma, o
financiamento das ações seria feito
através de recursos do próprio
município. O Governo Federal ficaria
apenas como uma caixa de
compensação, para garantira eqüidade
do sistema. Há sugestões, por exemplo,
de se aumentar o valor do IPTU
(municipal),reduzindo-se propor-
cionalmente o Imposto de Renda
(federal).

• Destinação de 20% do IPMF
para a saúde.

• Definição clara de quais as ações

que Compõem a seguridade social. Tem
por objetivo evitar que se incluam no
orçamento da seguridade despesas que,
não lhe sendo pertínentes, subtraem os
recursos destinados às suas áreas.

Impedir o uso dos recursos da
seguridade social no pagamento dos
encargos previdenciários da União
(EPU) e dos servidores ativos dos
Ministérios que integram a Seguridade.
Esses gastos devem ser custeados pelo
Orçamento Fiscal da União.

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA

a) Previdência Social
Praticamente todas as propostas

contemplam uma estrutura constituída
por um regime geral ou básico,
compulsório, de caráter público, que

abrangeria todas as situações
ocupacionais, e um sistema
complementar, facultativo, que pode
ser público ou privado. As divergências
se referem principalmente à definição
do teto de benefícios para o regime
geral. As proposições mais frequentes
variam entre 3 e 5 salários-mínimos.
Há quem proponha a manutenção do
atual teto (10 salários).

Algumas variantes desse
modelo merecem ser destacadas:

* Criação de um regime
universal (além do básico e do
complementar), independente de
contribuição. Abrangeria os benefícios
de caráter assistencial.

* 0 regime básico seria privado,
ou então apenas controlado pelo
Estado, mas executado por agentes
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uma formulação política avançada, expressão do
reconhecimento dos direitos sociais básicos pelo Estado,
devendo, portanto, ser preservada. Consideram imperativo
que se encontre uma solução capaz de viabilizar
financeiramente o conjunto de suas ações.

Os adversários do modelo argumentam, por seu lado,
que há uma tensão latente na seguridade social brasileira,
uma vez que a previdência tem um caráter contributivo,
baseado inegavelmente na figura do seguro social,
enquanto a saúde e a assistência social, de natureza
redistributiva, buscam assegurar direitos básicos,
independentemente de contribuição. E concluem: ajunção
dessas três funções distintas num único orçamento só
poderia resultar, como resultou, em inúmeros problemas.
Propõem a separação efetiva das áreas, que passariam a
ter, cada uma delas, orçamento e fonte de financiamento
próprios.

A segunda questão, relativa à definição do papel do
Estado e à delimitação do espaço da iniciativa privada,
está intimamente associada à primeira. A tese segundo a
qual o acesso aos benefícios e serviços é um direito
universal do cidadão, constituindo-se a sua garantia,
portanto, em dever do Estado, tem como corolário o
reconhecimento da natureza essencialmente pública da
Seguridade (ainda que conte com o concurso do setor
privado na execução das ações), bem como da

responsabilidade do Estado no financiamento do sistema
(através de recursos fiscais).

Por sua vez, as propostas de reordenamento das
relações Estado/setor privado, restringindo o papel e as
responsabilidades do primeiro, particularmente em relação
à previdência social, são geralmente precedidas da sugestão
de separarem-se as áreas da Seguridade e especializarem-
se suas fontes de financiamento. Tal associação é
compreensível, uma vez que a preservação da Seguridade,
com toda a sua carga conceitual de "dever do Estado",
cria, de certa forma, alguns óbices àexpansão da iniciativa
privada.

Faz-se necessário ressalvar, no entanto, que nem
todas as propostas de especialização de fontes têm por
base a intenção de desfazer a Seguridade Social ou de
ampliar espaços para o setor privado. Muitas delas, ao
contrário, significam apenas a busca de alternativas mais
racionais de financiamento, uma vez que a indiferenciação
de fontes vem se mostrando incapaz de resolver os
problemas, quando não cria problemas adicionais.

1 Estudos do IPEA registram qe o déficit poderia chegara 3,3% do
PIB em 1994 e aumentar, em média, 0,11% ao ano a partir de 1995, caso
haja crescimento real do PIB.

2Estimativa.r dão conta que 50% dos trabalhadores estão hoje
excluídos do mercadoformal de trabalho.

Trata-se da redefinição de atribuições e competências entre as três
esferas de governo, bem como dos limites entre a ação estatal e a iniciativa
privada

privados.
* O valor mínimo e o teto dos

benefícios seriam desvinculados do
salário-mínimo, criando-se, para esse
fim, índices próprios (cesta
previdenciária, valor de referência
social - VRS, renda mínima social -
RMS. etc.).

* O sistema complementar seria
exclusivarnente privado e, até dez
salários-inínimos, compulsório. A
partir desse teto, passaria a ser
facultativo.

* Os servidores públicos
contariam com um sistema de
previdência específico.

b) Saúde
Nesta área apresentam-se duas

linhas básicas, antagônicas:

• Aprofundamento das diretrizes
constitucionais relativas à política de
municipalização e à consolidação do
Sistema único de Saúde (SUS);

• Abertura do sistema de saúde
para a atenção médica supletiva
(medicina de grupo, seguro-saúde,
cooperativas médicas, serviços
próprios de empresas, etc.).

e) Assistência Social
A maior parte das proposições,

nesta área, diz respeito à
descentralização das ações para as
esferas do Estado e do Município (já
prevista na Constituição de 1988),
extinguindo-se os órgãos executores
de nível federal.

Estrutura de Benefícios

A questão fundamental refere-se à
revisão dos critérios para aposentadoria.
Têm sido freqüentes as propostas com
o objetivo de:

• suprimir o tratamento
diferenciado nas aposentadorias por
idade entre homens e mulheres (65 x 60
anos):

• suprimir as aposentadorias
exclusivamente por tempo de serviço.
Há sugestões de se combinar o tempo
de serviço com a idade e a renda do
beneficiário, mantendo-se o atual
critério para os que já estejam próximos
de se aposentarem:

• suprimir as aposentadorias
especiais ou rever os critérios de sua
concessão. Há, ainda, sugestões de
transferir para o empregador o custeio
das mesmas.
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