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Modalidades de regimes previdenciários
• O sistema previdenciário brasileiro está apoiado em três 

modalidades diferentes de regimes previdenciários: 

1. o Regime Geral (RGPS), operado pelo Instituto Nacional de 
Seguro Social – INSS, e destinado à grande maioria dos 
trabalhadores brasileiros (Constituição Federal, art. 201);

2. os Regimes Próprios (RPPS) da União, Distrito Federal, Estados 
e cerca de metade dos Municípios brasileiros, 
criados para seus servidores públicos titulares de cargos efetivos 
(Constituição Federal, art. 40); 

3. e o Regimes de Previdência Complementar (EFPC/EAPC) 
(Constituição Federal, art. 202). 2
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Histórico da Previdência Social

Crise estrutural da Previdência Social?



Histórico da Previdência Social 
Brasileira

Eli Iôla Gurgel de Andrade
Componentes Econômico, Demográfico 

e Institucional da Previdência Social
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singularidade da evolução da previdência 
social brasileira

• Tal singularidade se deve, sobretudo, ao fato de o sistema 
não estar, desde sua origem, fundado em esquema de 
repartição simples, ou de solidariedade intergeracional, 
no qual a geração ocupada no presente contribui para 
o asseguramento dos que sairão (no mesmo período) 
da vida ativa. 

• Ao contrário, o sistema de repartição no Brasil foi resultante 
de processo político e institucional específico, caracterizado 
pela transformação da estrutura de seguro de base setorial-
corporativa (os Institutos e Caixas de Pensão) – com 
mecanismos de financiamento organizados dentro dos 
padrões mais tipicamente voltados para a capitalização –
para estrutura mais característica de sistemas de repartição 
(pay-as-you-go).
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unificação dos Institutos de 
Aposentadorias e Pensões

• A transição de um regime para outro corresponde 
à unificação dos Institutos de Aposentadorias e 
Pensões (IAPs) em 1966, levada a efeito pela 
intervenção militar nessas instituições. 

• O resultado foi a criação do Instituto Nacional de 
Previdência e Assistência Social (INPS), 
que passaria às décadas seguintes como 
o núcleo histórico de fundação da seguridade 
social brasileira.
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duas características de natureza bastante 
específicas e contraditórias

• Primeira característica –
chamada de constitutiva –
dada pelo fato de o sistema 
de repartição, que 
caracterizará o 
financiamento do INPS, não 
se fundar formalmente, 
desde a origem, como 
amplo e qualificado 
contrato entre gerações. 

• O sistema de repartição foi 
de alguma forma outorgado 
pela unificação forçada dos 
institutos em 1966.

• Antes disso, pelo menos 
dois momentos devem ser 
distinguidos na constituição do 
sistema previdenciário no Brasil. 

1. No primeiro momento, aparecem 
as entidades previdenciárias 
(as Caixas de Aposentadoria e 
Pensões – as CAPs) 
regulamentadas a partir de 1923. 

2. No segundo, os Institutos de 
Aposentadoria e Pensões 
(os IAPs), notadamente, 
a partir da criação do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Marítimos em 1933.
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duas características de natureza bastante 
específicas e contraditórias

• A segunda característica do 
sistema previdenciário, 
finalmente montado a partir 
de 1966, está determinada 
pela primeira e pode ser 
caracterizada como sendo 
de natureza contributiva.

• A relação que se estabelece 
entre o Estado e as 
entidades previdenciárias, 
a partir do surgimento dos 
institutos, teve 
papel definidor 
na constituição do 
sistema previdenciário.

• Esta característica demarca 
a contradição do sistema: 

1. contra face pública e social 
do Estado para amplo 
espectro de demandas 
sociais; 

2. manutenção de sua forma 
específica de financiamento 
estreitamente dependente 
das contribuições 
vinculadas às relações 
formais de emprego, 
quase exclusivamente 
sobre a folha de salários de 
trabalhadores urbanos.
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transformações institucionalizadas

• Após a criação do INPS, seguiu-se determinado conjunto 
de transformações na estrutura do sistema, 
no elenco de benefícios/direitos e expansão da cobertura, 
cuja compreensão é imprescindível para que se entendam 
os desdobramentos que irão marcar a reedição de 
direitos sociais finalmente institucionalizados 
a partir da Constituição de 1988.

• Da percepção ou omissão deliberada de tais contradições 
derivam boa parte das avaliações sobre 
a (in)sustentabilidade atual do sistema previdenciário.
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decretação da falência da previdência

• Passaram exatos 35 anos da decretação da 
“quebra da previdência”, em 1982, no último dos 
governos militares, quando,  sob o impacto de uma das 
mais graves crises econômicas na história do país, 
decretava-se publicamente a falência da previdência. 

• Não podendo mais dispor das taxas médias em torno de 
7% ao ano de crescimento do PIB, que durante pelo 
menos três décadas antecedentes contribuíra para 
as elevadas taxas de atividade e contribuição para 
a Previdência, somado à explosão de gastos com 
a assistência médica e a crescente expansão dos 
direitos previdenciários, o governo militar baixou 
o chamado “Pacote Figueiredo”. 10



forte caráter regressivo do 
“Pacote Figueredo”

cobrança de aposentados e pensionistas 1.
na escala de 3 a 5% sobre o bene:cio; 
elevação da 2. contribuição de empregados 
de 8,5% a 10% sobre os salários; 
Idem para 3. funcionários públicos de 5% para 6%; 
elevação de 8% para 25% 4.
de alíquota sobre a folha de salários, 
emissão de série especial de =tulos5. (ORTN) 
para cobrir o déficit previsto para o ano de 1982. 
criação do Finsocial 6. (Fundo de InvesRmento Social), 
tributando em 0,5% a receita bruta de 
empresas financeiras e seguradoras e 
5% as empresas de prestação de serviços.
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importância histórica
• Este momento da história da Previdência é importante

para a compreensão da situação atual, por um lado, 
porque abria-se aí o estado das finanças da Previdência 
Social, cuja contabilidade, durante todo o período 
ditatorial, fora mantida inacessível à opinião pública. 

• Por outro lado, o reconhecimento oficial da crise do 
sistema, além de alardear sua iminente falência, 
cravou no imaginário nacional as marcas da 
desmoralização do sistema, apontado como 
fraudulento, ineficiente e deficitário. 

• Finalmente, vinha à tona a utilização sistemática da 
arrecadação previdenciária pelo Estado, 
prática iniciada nos primórdios do período Vargas. 12



relação do Estado 
com as instituições previdenciárias

• Entre 1945 e 1966, os Institutos de Aposentadorias e Pensões
(IAPs) constituíram reservas equivalentes a 60% do total da sua 
arrecadação anual. 

• A relação do Estado com as instituições previdenciárias 
permitiu que recursos destinados à formação de suas 
reservas de capitalização fossem drenadas para 
o financiamento de investimentos públicos. 

• Registros históricos revelam a utilização do fundo previdenciário 
pelo Estado a partir de 1938: a Carteira de Crédito Agrícola e 
Industrial do Banco do Brasil (Creai), então principal agência de 
financiamento do setor privado, passou a dispor de recursos 
compulsórios provenientes das instituições previdenciárias. 13



fundos previdenciários
• Em 1939, os fundos previdenciários foram autorizados 

a efetuar empréstimos a pessoas físicas ou jurídicas 
em projetos de reflorestamento, papel e celulose e 
material bélico. 

• Vários decretos trataram de impor a 
subscrição de ações preferenciais de 
empresas de interesse estratégico, 
tais como: Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 
Cias. Hidroelétricas do São Francisco (Chesf), 
Companhia Nacional de Álcalis (CNA), 
Fábrica Nacional de Motores (FNM). 
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criação do BNDES
• O Decreto Lei n.º 1.628 de 20/06/1952, 

que criava o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE), instituía em seu artigo 7º 
a exigência de empréstimos compulsórios 
das instituições de previdência 
em montante fixados pelo Ministério da Fazenda. 

• O financiamento da construção de Brasília 
e de projetos estratégicos do regime militar (rodovia 
Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, complexo de Itaipu) 
é também historicamente vinculado 
às reservas da previdência social.
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suporte aos gastos sociais
• A importância do financiamento da previdência 

no suporte aos gastos públicos completa-se com 
a expansão da assistência médica ao conjunto da 
população, e a inclusão dos trabalhadores rurais. 

• A partir da criação do INPS em 1966, a expansão do 
programa de assistência médica dá-se ao ritmo da 
necessidade de legitimação do regime militar recém 
instalado. 

• Nos anos 70, os gastos com saúde cresceram a taxas 
médias de 26% ao ano, passando a ampliar a cobertura 
de serviços médicos para o conjunto da população, 
independentemente da contribuição previdenciária.
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a partir dos 70, coube ao sistema previdenciário 
papel duplamente fundamental:

1. O sistema previdenciário passa a responsabilizar-se 
não só pela prestação de assistência médica; 

2. Responsabiliza-se também pela expansão da cobertura 
dessa assistência na condição de “sócio provedor” 
do chamado “complexo médico-industrial-previdenciário”. 

• Este, constituindo-se como articulação específica entre 
o Estado e o setor privado de prestação de serviços de saúde, 
foi responsável pela expansão capitalista da rede privada de 
serviços de saúde. 

• Entre 1969 e 1976, os gastos do INPS/INAMPS 
com assistência ambulatorial cresceram 400%, 
enquanto na área hospitalar a expansão foi de 184,7%. 17



concessão ou conquista 
de direitos sociais?

• Estabelece-se processo de transferência 
das receitas arrecadadas pela Previdência 
para iniciativas e setores particulares da sociedade, 
seja quando o sistema comparece como 
comprador no mercado de serviços de saúde, 
seja como provedor de benefícios de proteção social.

• Processo similar ocorre com 
a inclusão dos trabalhadores rurais 
aos direitos previdenciários em 1969.
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inclusão dos trabalhadores rurais 
aos direitos previdenciários

Quando os • trabalhadores da zona canavieira 
pernambucana passaram, pela primeira vez, 
a ter bene4cios previdenciários, 
foi criado o Funrural, fundo que seria provisionado por 
taxação sobre a comercialização da produção agrícola, 
na base de 2% do produto comercializado. 

O • governo federal, desde 1969, durante a ditadura, 
nunca conseguiu estabelecer mecanismos 
minimamente eficazes para efe=var tal arrecadação.
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outras conquistas sociais
• Ainda em 1974, a cobertura especial de acidentes 

de trabalho é estendida aos trabalhadores rurais, 
os trabalhadores autônomos e domésticos
passam a ter direitos à previdência, e é criada a Renda 
Mensal Vitalícia para maiores de 70 anos e inválidos.

• Ao final da década de 80, a Previdência Social 
configura-se, de fato, em espaço histórico de afirmação 
da cidadania e de direitos sociais fundamentais para o 
conjunto da população brasileira, fornecendo as bases 
para a institucionalização desse primeiro sistema 
de Seguridade Social, expresso na Constituição de 1988.
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Posturas financeiras



Instabilidade financeira
• Fonte das flutuações 

cíclicas
= f( instabilidade do 
investimento ) 
= f( composição do 
portfólio em
estado de incerteza )
= f( decisões 
descentralizadas,
descoordenadas e 
desconhecidas )

Principal causa• : 
alterações na decisão 
quanto à composição e 
financiamento do 
por:ólio de cada agente 
= f( novas informações e 
mudanças de cenários
do futuro )
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Decisão de Portfólio
1. que ativos escolher e 

reter (economia de 
mercado de capitais)

2. como financiar a 
retenção ou 
propriedade dos ativos 
(economia do 
endividamento)

• Compatibilização de 
fluxos de entrada de 
caixa (receita e/ou 
crédito) com 
os fluxos de saída de 
recursos para cumprir 
compromissos 
contratuais.
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Fluxos de entrada e de saída
• fluxos de entrada e de saída = 

f( expectativas face a contratos 
estabelecidos em condições alteráveis ) 

1. retornos dos ativos = incertos = 
f( condições futuras );

2. pagamentos dos passivos = certos = 
f( penalidades, caso não sejam efetuados ) => 
risco de bancarrota ou falência.
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Fragilidade financeira
• O grau de prudência no endividamento 

dos agentes econômicos 
que constituem o sistema financeiro, 
seja por critério de liquidez
(disponibilidade de caixa), 
seja por solvência
(capacidade de pagamento: ativos > passivos 3º).

• f = serviço da dívida / rendimentos esperados =
= c / ( q + a ) = custo / renda e ganho de capital
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Capacidade de pagamento do devedor
1. grau de endividamento; 

2. prazo da dívida; 

3. custo da dívida: 
taxa de juros, correção 
monetária e/ou cambial;

4. vendas da produção 
corrente e de ativos 
patrimoniais.

• comportamento do 
mercado financeiro, 
onde coloca títulos de dívida;

• desempenho do 
mercado de seus produtos
ou fluxo de lucro;

• preços dos ativos no 
mercado secundário.
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Posturas financeiras
• Combinação dos 

fluxos de entrada 
e de saída de caixa 
das unidades 
decisórias.

• Há três posturas 
financeiras possíveis:

1. Hedge (defensiva),

2. Especulativa, 

3. Ponzi.



Postura Defensiva
• hedge: composição do portfólio = 

f( manutenção da solvência )

• valores de mercado do ativo > valores do passivo
(recursos de terceiros) 

• receitas previstas > pagamentos futuros

• passivo: dívidas de longo prazo + recursos próprios => 
a salvo do mercado financeiro, 
se o mercado de bens operar como se espera
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Postura Especulativa
• valores de mercado do ativo > valores do passivo

• insolvabilidades temporárias: as receitas não 
cobrem o principal (amortização), mas os juros
das dívidas (obrigações de curto prazo) são pagos
=> o agente especula com a possibilidade de 
refinanciamento

• ativos de longo prazo financiados 
via obrigações de curto prazo 
=> recontratação do passivo
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Postura Ponzi
• dívidas são emitidas para serem “roladas” = 

f( expectativa que, a partir de certo momento,
com eventos e taxas de juros favoráveis, 
os fluxos de receitas cobrirão pagamentos 
necessários, para validação das dívidas pendentes )

• dívida cresce em termos absolutos = 
f( novos empréstimos, necessários para pagar juros, 
são incorporados ao principal)
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Charles Ponzi
• Charles Ponzi foi além da mera especulação: 

seu nome tornou-se sinônimo da tapeação financeira. 

• Charles K. Ponzi Website - The Remarkable Criminal Financial 
Career of Charles K. Ponzi: http://www.mark-knutson.com/ :
“Ponzi emigrated to Brazil sometime before World War II. (…) 
His declining years brought infirmity, with paralysis on his left side 
and partial blindness. He spent his final days in the charity ward of 
a Rio de Janeiro hospital, and died on January 15, 1949 at the age 
of 67. A legal agent claimed Ponzi's body and buried him using $75 
Ponzi had saved from a Brazilian government pension”. 

• Aproveitou-se do mundo de simulação especulativa, 
habitado não por gente que precisa ser persuadida a acreditar, 
mas por gente que quer uma desculpa por acreditar. 

31

http://www.mark-knutson.com/


Obsessão especulativa
A • perícia de Ponzi foi lidar com a caracterís)ca da 
obsessão especula)va, percebendo que, à medida que 
o tempo passa, a tendência para enxergar o simples fato dos 
valores crescentes em relação aos fundamentos, ou seja, 
as razões das quais ele depende, vai diminuindo. 

Não há por que não fazer isso, pois o número de pessoas que •
compram na expecta)va de vender com lucro conAnua a 
aumentar em ritmo tal que mantém os preços em ascensão. 

Só quando • o aparecimento de compradores novos, 
tão essencial à realidade dos preços em elevação, declina, 
o impulso especula)vo se dissipa.
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Exemplo de postura financeira Ponzi
• Exemplo de postura financeira Ponzi é a adotada pela 

previdência social em regime de repartição, 
aquele em que as contribuições correntes da 
população economicamente ativa pagam 
as pensões da população inativa. 

• Essa transferência de renda é viável até que 
fatores demográficos – o aumento da esperança de vida, 
a diminuição da taxa de fecundidade, 
o resultante �envelhecimento� da população –, 
conjunturais – elevação da taxa de desemprego –, e/ou 
estruturais – maior grau de informalidade 
no mercado de trabalho –, provocam crescentes déficits, 
detonando a crise da previdência social. 33



Regime de capitalização
• Há dois tipos de planos de capitalização

na previdência privada complementar: 
(1) os de benefícios definidos e 
(2) os de contribuição definida. 

• Os planos de benefícios definidos caracterizam-se pela 
fixação do valor dos benefícios a serem pagos, ficando as 
contribuições – tanto do empregador quanto do empregado –
como fator variável: a postura financeira da empresa 
patrocinadora de plano de benefício definido é especulativa.

• Vice-versa, os planos de contribuição definida 
caracterizam-se pela fixação do valor das contribuições, 
ficando variável o valor dos benefícios futuros, 
na medida que dependerá da capitalização das contribuições: 
a postura financeira da empresa-patrocinadora de 
plano de contribuição definida é defensiva. 34



Posturas Financeiras
• Defensiva = f( normalidade do mercado de bens 

e fatores de produção)

• Especulativa = f( normalidade do mercado financeiro)

• Ponzi = f( apoio do mercado financeiro)



Crise estrutural da 
Previdência Social?
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PREVIDÊNCIA - EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO LÍQUIDA E DA DESPESA COM BENEFÍCIOS   
(Em R$ bilhões de dezembro de 2014 - INPC)

Fonte:  Informes da Previdência Social, volume 27 número 1 de 2015  e 28 número 12 de 2015



1933: criação dos Institutos 
de Aposentadoria e Pensões 

(IAPs)

1966: unificação forçada no 
Instituto Nacional de Previdência 

e Assistência Social (INPS) 

2016: Grande Depressão + 
envelhecimento médio da população 

= crise do regime de repartição
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participação relativa dos grupos de 
idade na população total: 1980-2050
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Em 2010, havia 195,5 milhões de brasileiros; em 2030, haverá 223 milhões. 
Em 2038, o número de mortos será igual ao de nascimentos; a partir de então,  
queda da população fará com que, em 2050, ela chegue a 215 milhões. 



População em idade não ativa
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Em 2030, idosos acima 65 anos: 19,5%; 
crianças até 14 anos: 25,5%
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Bônus Demográfico







País em fase de 
“bônus demográfico”

• É caracterizado por ingresso da mulher no mercado de trabalho, 
elevação de sua escolaridade, controle demográfico, 
diminuição do número de dependentes por adulto, 
envelhecimento da população. 

• Esta “janela de oportunidade histórica” estará aberta 
provavelmente até 2023 – e tem reflexos também nas finanças.

• A renda media da família típica, composta por casal 
com filho único, cujos pais trabalharem, se eleva. 

• Depois de satisfeito o padrão básico de consumo haverá, 
relativamente, mais “sobra de renda” para aplicações financeiras. 



Déficit da Previdência Social
• O regime de repartição 

adotado pela 
Previdência Social, 
em que a geração de 
trabalhadores ativos 
sustenta a de inativos, 
terá dificuldade em se 
sustentar.

Com • a elevação da 
longevidade, devido à 
maior esperança de vida, 
e o numero rela9vamente 
menor de trabalhadores 
a9vos, haverá necessidade 
de aumento significa?vo 
da produ4vidade e 
da contribuição 
previdenciária.



9 horas de trabalho em 4 dias por semana, 
mantendo-se a remuneração mensal

• Em um ano há 365 dias e, durante suas 52 semanas, há 252
“dias úteis”, descontando 102 dias de fim de semana e 9 feriados.

• Descontando 22 dias úteis de férias, sobrariam 230 X 8 horas = 
1.840 horas de trabalho por ano; considerando 30 anos de 
trabalho, são 55.200 horas trabalhadas na vida ativa.

• Se a Reforma da Previdência aumentar cinco anos de vida ativa, 
serão mais 9.200 horas de trabalho até se aposentar, totalizando 
64.400 horas, pagando mais contribuições, e tendo menos vida 
inativa até o falecimento; os trabalhadores só perderão.

• Contrapartida: negociar 48 semanas X 36 horas = 1.728 horas 
anuais; considerando 35 anos de trabalho, seriam 60.480 horas 
trabalhadas na vida ativa; elevaria em 5.280 horas a carga de 
trabalho anterior, mas teria mais um dia livre na semana.
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Quadro II – Necessidades de financiamento do setor público 

R$ milhões

Discriminação Correntes

2013 2014 2015 2016 2017

Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez

Fluxos % Fluxos % Fluxos % Fluxos % Fluxos % 

PIB PIB PIB PIB PIB

Nominal 157 550 2,96 343 916 5,95 613 035 10,22 562 815 8,99 511 408 7,80

Juros nominais 248 856 4,67 311 380 5,39 501 786 8,37 407 024 6,50 400 826 6,11

Primário -91 306 -1,71 32 536 0,56 111 249 1,86 155 791 2,49 110 583 1,69

   Governo Central -75 291 -1,41 20 472 0,35 116 656 1,95 159 473 2,55 118 442 1,81

      Governo Federal -126 465 -2,37 -36 341 -0,63 30 138 0,50 8 767 0,14 -64 761 -0,99

      Bacen 1318 0,02 115 0,00 699 0,01 972 0,02 761 0,01

      INSS 49 856 0,94 56 698 0,98 85 818 1,43 149 734 2,39 182 442 2,78

   Governos regionais -16 337 -0,31 7 790 0,13 -9 684 -0,16 -4 666 -0,07 -7 498 -0,11

   Empresas estatais  322 0,01 4 274 0,07 4 278 0,07  983 0,02 - 362 -0,01

PIB acumulado no ano* 5 331 619 - 5 778 953 - 5 995 787 - 6 259 228 - 6 556 942 -

1/ Inclui INSS. 
2/ Exclui as empresas dos Grupos Petrobras e Eletrobras.
* Dados preliminares. Fonte: BCB - Notas para Imprensa: Política Fiscal

(+) déficit   (-) superávit



Queda no número de contribuintes 
devido à desocupação
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Queda da arrecadação
devido à recessão
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R$ 954,00

R$ 5.724,00
Teto do
INSS:
R$ 5.646,00



fercos@eco.unicamp.br
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