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Há vários países onde existem regi-
mes de previdência específicos para 
servidores públicos ou em separado 
daqueles voltados para os trabalha-
dores do setor privado. A separação 
entre os sistemas de previdência dos 
trabalhadores do setor privado e 
público pode ser institucional e/ou 
nas regras de benefícios. O Brasil se 
enquadra no caso em que há diferen-
ça institucional e na regra de benefí-
cios, embora esteja ocorrendo desde 
a década de 90 um movimento de 
convergência entre os regimes, com 
diminuição das diferenças nas re-
gras de benefícios. Do ponto de vista 
internacional também tem ocorrido, 
em vários países, movimentos de 
maior convergência entre os siste-
mas, havendo casos nos quais os 
novos servidores passaram a estar 
totalmente integrados ao mesmo 
sistema do setor privado.

Como colocado por OCDE (2016), 
historicamente, servidores públi-
cos foram os primeiros a receber 
aposentadorias por velhice, depois 
dos militares. O objetivo de garantir 
renda para servidores públicos na 
velhice tinha como objetivo garantir 
a independência e tornar a carreira 
pública mais atrativa. Na maioria 
dos países da OCDE, certas cate-
gorias de trabalhadores no setor 

público são cobertas por regimes 
de previdência independentes, em 
especial, militares, bombeiros, po-
liciais, professores e juízes. Durante 
as últimas décadas, contudo, muitos 
países acabaram com esquemas 
de previdências específicos para 
servidores civis e exigiram que os 
novos servidores passassem para o 
sistema geral voltado para os traba-
lhadores do setor privado. 

De todos os países da OCDE, apenas 
quatro ainda mantêm um esquema 
inteiramente separado (do ponto 
de vista institucional e de benefí-
cios) para servidores civis: Bélgica, 
França, Alemanha e Coreia (ver Ta-
bela 1). Há dez países que têm um 
regime integrado do ponto de vista 
institucional, mas com benefícios 
adicionais em relação ao setor pri-
vado. No caso do Reino Unido, por 
exemplo, há um pilar ocupacional, 
que é mandatório para os servido-
res públicos civis e opcional para 
aqueles do setor privado. Contudo, 
o que prevalece no âmbito da OCDE 
é a igualdade entre os servidores 
públicos e trabalhadores do setor 
privado, havendo 17 países que não 
têm nenhum esquema especial em 
separado e outros quatro que pos-
suem separação institucional, mas 
com benefícios similares.

Os dados entre parênteses que apa-
recem na Tabela 1 significam o ano 
em que os novos servidores públi-
cos passaram a não ser cobertos por 
um sistema separado e passaram a 
ter um regime totalmente integrado 
com o setor privado ou integrado 
com benefícios adicionais. Aqueles 
países onde não há nenhuma data 
associada é que estão na referida 
categoria no mínimo há 35 anos.

Em vários países, os regimes de 
previdência dos servidores civis 
estão em um período de transição 
no qual os novos entrantes estão 
em um novo sistema e aqueles ser-
vidores mais antigos permanecem 
em um esquema antigo e separado. 
Um exemplo dessa situação é a 
Grécia, onde apenas os servidores 
públicos que entraram a partir de 
2011 estão totalmente integrados 
com o setor privado. Essa mesma 
transição se aplica a vários países 
como Israel, Itália, Japão, Portugal, 
Espanha, Turquia e Nova Zelândia. 
Áustria, Irlanda e Estados Uni-
dos costumavam manter regimes 
separados, mas agora possuem 
regimes integrados, mas com um 
componente ocupacional que serve 
como um benefício adicional para 
os servidores públicos.
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Tabela 1 − Arranjos Institucionais Previdência Servidores Públicos Civis x  
Trabalhadores do Setor Privado – OCDE e Brasil

Arranjo Institucional Totalmente Integrado – Institucional 
e Benefícios

Separado
Institucionalmente mas com 

benefícios similares

Totalmente 
Integrado mas 
com benefícios 

adicionais

Inteiramente separado 
institucionalmente e nas 

regras de benefícios

Países 1 Chile (1981);
2 República Tcheca;
3 Estônia;
4 Grécia (2011);
5 Hungria;
6 Israel (2002);
7 Itália (1995/2008);
8 Japão (2015);
9 Letônia;
10 Nova Zelândia   (2007);
11 Polônia;
12 Portugal (2006);
13 República Eslováquia;
14 Eslovênia;
15 Espanha (2011);
16 Suíça;
17 Turquia (2006)

Finlândia (1995)
Luxemburgo (1999)
Holanda
Suécia

Austrália
Áustria 
(2004,2009)
Canadá
Dinamarca
Islândia
Irlanda (1995)
México 
(2007)
Noruega
Reino Unido
Estados 
Unidos 
(1984)

Bélgica
França
Alemanha
Coreia

Fonte: OCDE (2016). Os anos entre parênteses correspondem aos anos em que os novos servidores públicos passaram a ser regidos por novas 
regras ou mesmo passaram a ter as mesmas regras e regimes do setor privado. Para aqueles países totalmente onde não aparecem datas, 
prevalece a categoria por no mínimo 35 anos.

Nos últimos 20 anos, as regras previdenciárias mu-
daram virtualmente em todos os países da OCDE, 
com alterações que incluem aumento da idade de 
aposentadoria, aumento das contribuições e redução 
da taxa de reposição, entre outras mudanças. Para os 
servidores civis, conforme colocado por OECD (2016), 
também houve várias reformas: elevação da idade 
legal de aposentadoria (14 países), aumento das res-
trições para a aposentadoria antecipada (12 países), 
redução no valor dos benefícios ou incremento no 
tempo de contribuição exigido (11 países), aumento 
das contribuições (13 países) e integração/alinha-

mento com o esquema geral (11 países), como pode 
ser visto pelo Quadro 1. Esses dados deixam claro que 
não apenas a previdência dos trabalhadores do setor 
privado passou por profundas reformas desde a déca-
da de 90, como também houve mudanças expressivas 
para os servidores públicos civis. Portanto, mesmos 
países que ainda mantêm um esquema separado entre 
servidores e trabalhadores do setor privado também 
passaram por reformas, ou seja, embora a maior con-
vergência ou integração com o setor privado seja uma 
tendência, não foi a única direção que as reformas 
seguiram.
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Quadro 1 – Reformas dos Servidores Públicos Civis - OCDE

Reforma Países

Aumento da idade de aposentadoria – 14 países Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, 
Itália, Japão, Coreia, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido

Restrição para aposentadoria antecipada – 12 países Áustria, Austrália, Bélgica, Canadá, Finlândia, Alemanha, Itália, Coreia, 
Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido

Redução da generosidade dos benefícios ou aumento do tempo de 
contribuição – 11 países

Áustria, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Coreia, Noruega, 
Portugal, Espanha, Reino Unido

Aumento das contribuições – 13 países Áustria, Canadá, Finlândia, França, Grécia, Israel, Itália, Japão, Coreia, 
Holanda, Portugal, Suécia, Reino Unido

Integração / Alinhamento com regime geral – 11 países Áustria, Canadá, Grécia, Israel, Itália, Japão, Luxemburgo, Nova 
Zelândia, Portugal, Espanha, Turquia

Fonte: OCDE (2016)

De forma muito resumida, podem 
ser citadas as seguintes mudanças:

Integração ou alinhamento com 
setor privado: na Áustria, os ser-
vidores civis tinham um esquema 
em separado até 2004, sendo que 
aqueles que entraram a partir de 
1º de janeiro de 2005 são cober-
tos pelo mesmo regime do setor 
privado com benefícios adicionais; 
na Grécia, até 2011, os servidores 
tinham um regime de previdência 
em separado, mas a partir daquela 
data passaram a estar integrados 
com setor privado; Irlanda tinha 
regime para os servidores em se-
parado até 1995; O esquema em 
separado para servidores públicos 
em Israel foi fechado em 2002 e na 
Itália em 1995.

Aumento das restrições para apo-
sentadoria antecipada: no caso da 
Bélgica, embora ainda exista um 
sistema em separado, as restrições 
para a aposentadoria antecipada 
do setor privado também afetaram 

a previdência dos servidores pú-
blicos. 

Aumento da contribuição: no Cana-
dá, houve aumento das alíquotas de 
contribuição em 2012; na França, 
a contribuição dos empregados 
públicos irá aumentar de 9,54%, 
em 2015, para 11,1% em janeiro de 
2020; na Coreia, após sucessivas 
reformas em 1995, 2000, 2009 e 
2015, as contribuições se elevaram 
de 3,6% para um patamar progra-
mado de 9%; no Reino Unido, após 
a reforma de 2002, as contribui-
ções dos empregados novos en-
trantes cresceu de 1,5% para 3,5%.

Aumento da idade de aposentado-
ria: na Bélgica, o aumento da idade 
de aposentadoria será para 66 anos 
até 2025 e para 67 anos até 2030, 
de forma similar ao que irá ocorrer 
para o setor privado; na Finlândia, 
a idade de aposentadoria irá subir 
de 63 anos, em 2017, para 65 anos 
em 2025 e, depois dessa data, pas-
sará a ser ligada à expectativa de 

vida; na Alemanha, de forma simi-
lar ao que está ocorrendo no setor 
privado, a idade legal de aposenta-
doria está aumentando de 65 para 
67 anos até 2029; na Coreia, a idade 
foi aumentada para 65 anos.

Há países em que, há várias déca-
das, o sistema público está total-
mente integrado com o privado, 
como República Tcheca, Estônia, 
Hungria e Chile desde 1981. Tra-
zendo a discussão das reformas 
dos regimes de previdência dos 
servidores públicos na OCDE para 
o contexto atual brasileiro, de 
proposta de uma ampla reforma 
cristalizada na PEC 287/2016, a 
descrição anterior mostra que a 
referida proposta brasileira está 
na direção correta de um maior 
alinhamento das regras dos estatu-
tários e dos trabalhadores do setor 
privado. Além disso, a comparação 
internacional entre a despesa no 
Brasil com os Regimes Próprios 
de Previdência dos Servidores Pú-
blicos (RPPS) com o nível de gasto 
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prevalecente no âmbito da OCDE 
reforça a tese que é o país que tem 
um gasto muito acima da média 
e do que seria esperado em rela-
ção a nosso padrão demográfico. 
Como pode ser visto pelo Gráfico 
1, enquanto a média da despesa 
com previdência dos servidores 
públicos civis (e, portanto, exclu-
ídos os militares) ficou em torno 
de 1,4% do PIB para 17 países da 

OCDE, no ano de 2013 (e no Brasil, 
também em 2013), a despesa foi de 
3,3% do PIB, excluídos os militares 
do governo federal. Embora este 
tipo de comparação internacional 
seja muito complexo, em função 
da dificuldade metodológica para 
torná-la o mais homogênea possí-
vel (o dado França inclui militares; 
no caso brasileiro, foram excluídos 
apenas os militares do governo fe-

deral; há países que estão em tran-
sição de esquemas em separado 
para totalmente integrado), o dado 
deixa claro que o Brasil tem uma 
despesa acima da média mesmo 
de países desenvolvidos, entre 
outros fatores, pelo elevado valor 
médio dos benefícios decorrentes 
de regras anteriores que geraram 
e ainda geram distorções, como a 
paridade. 

Gráfico 1 – Despesa com Regimes de Previdência de Servidores Públicos – em % do PIB – OCDE e Brasil - 2013
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Fonte: OCDE (2016) e para o Brasil elaborado a partir de informações do Ministério da Fazenda e do IBGE

Embora, no Brasil, desde a refor-
ma de 1998, passando pela re-
forma de 2003 e pela instituição 
da previdência complementar 
na União em 2012/2013, venha 
ocorrendo um processo de maior 
convergência entre as regras de 
previdência dos servidores pú-
blicos e dos trabalhadores do 
setor privado, ainda há um gran-
de desequilíbrio atuarial que 

exige uma nova reforma, que é 
atendida pela PEC 287/2016. De 
forma similar ao que ocorreu nas 
reformas da OCDE, esse proces-
so de convergência foi bastante 
positivo em termos fiscais, de 
equidade entre servidores públi-
cos e trabalhadores do setor pri-
vado e na distribuição de renda. 
A proposta de reforma da PEC 
287/2016 também é muito positi-

va, pois aumenta a idade mínima 
nos RPPS para 65 anos, assim 
como para o INSS, com transição. 
A PEC 287/2016 também propõe 
igualar a idade entre homens e 
mulheres, algo que é importante 
tendo em vista que dois em cada 
três estatutários no Brasil são 
mulheres. Também é importante 
o fim das aposentadorias espe-
ciais dos professores que repre-
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sentam uma parcela relevante 
dos servidores e se aposentam de 
forma precoce (55 anos e 30 anos 
de contribuição para homens e 50 
anos e 25 anos de contribuição 
para mulheres), mudanças nas 
regras de aposentadoria especial, 
na forma de cálculo dos benefí-
cios, entre outras medidas. 

Uma medida muito importante, 
proposta pela PEC 287, é tornar 
obrigatória a instituição de pre-
vidência complementar em um 
período de dois anos, que impli-
ca que novos servidores terão o 
mesmo “teto” que os trabalhado-
res do setor privado ou do INSS 
ou do Regime Geral de Previdên-
cia Social (RGPS), com impactos 
positivos do ponto de vista fiscal, 
de equidade e distributivo. Em-
bora a União já tenha instituído 
a previdência complementar em 
2012/2013, apenas algumas Uni-
dades da Federação também o 
fizeram e a maior parte dos RPPS 
ainda não instituiu a previdência 
complementar. Claro, entretan-
to, que a importância da medida 
depende do volume de servidores 
que ganham acima do teto do 
INSS/RGPS e, por este critério, o 

mais importante era o ajuste no 
governo federal.

De qualquer forma, o Brasil é um 
país que tem uma despesa com 
RPPS muito acima do esperado 
na comparação internacional, em 
função de valores médios de be-
nefício elevados, devido a regras 
inadequadas como, por exemplo, 
paridade e integralidade, que 
precisam ser revistas conforme 
proposto pela PEC 287/2016. A 
PEC 287/2016 propõe a retirada 
da paridade para servidores que, 
mesmo tendo entrado no serviço 
público antes de 2003, têm idade 
inferior a 50 anos no caso dos ho-
mens e 45 anos no caso das mu-
lheres. A reforma da previdência, 
tanto nos RPPS como no RGPS/
INSS, é fundamental para garan-
tir a sustentabilidade a médio e 
longo prazos e evitar um custo 
insustentável para as gerações 
futuras.
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