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Resumo 
O presente artigo trata do atual debate referente à Seguridade Social com ênfase maior no 
Regime Geral de Previdência Social. O objetivo deste trabalho é compreender o funcionamento 
do sistema de Previdência Social através da legislação em vigor mediante uma contextualização 
histórica bem como através de análise dos dados.  Nossa conclusão constata que é preciso adotar 
algumas medidas importantes para melhor funcionamento do sistema tanto no campo 
econômico quanto no campo jurídico. As mudanças previdenciárias, contudo, devem levar em 
consideração que o Estado deve ser um agente ativo em prol do desenvolvimento e bem-estar 
social e a previdência tem um papel primordial na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  
Este é o grande desafio da Seguridade Social.  
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Abstract 
This article deals with the current debate about General Social Security System.  To analyze it, 
we examined the legislation, the historical context and verify several data.Our conclusion is that 
some important measures in economic and legal fields must be taken to improve the system. 
However, it is important to emphasize the Government must be an active agent for 
development. A  General Social Security System has a significant role in improving the quality 
of life of citizens. This is the great challenge to reform the System. 
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A previdência social é um tema relevante na atual conjuntura social brasileira. 

As várias mudanças propostas pelo governo brasileiro nos últimos anos têm sido motivo 

de preocupação para os trabalhadores já ingressos no mercado de trabalho e para os que 

irão ingressar nele. Para melhor compreensão do funcionamento do sistema é necessária 

uma abordagem ampla, desde o surgimento das primeiras leis referentes ao sistema 

previdenciário e sua evolução através do tempo. Esta análise engloba uma série de 

visões distintas em relação ao sistema previdenciário e aponta diferentes soluções de 

acordo com a corrente mais conservadora e a corrente heterodoxa.  

Os principais defensores das ideias de cunho mais conservador, com trabalhos 

acadêmicos e relevantes na área são Giambiagi (2007, 2011) e Fagnani (2008) que 

defendem uma reforma ampla na previdência social justificando um déficit progressivo 

no sistema. Segundo esses analistas, o sistema previdenciário é benevolente porque 

permite aposentadorias precoces, com uma idade baixa para a requisição de 

aposentadorias, e levam em conta que com o passar dos anos tem havido aumento da 

expectativa de vida da população. A característica assistencialista do sistema 

previdenciário permite o acesso a outros benefícios pelos indivíduos que não 

contribuíram ou que pouco o fizeram, aumentando os gastos com a previdência sem 

contrapartidas. 

No sentido inverso, Gentil (2005, 2006), Fagnani (2008), Ugino e 

Marques(2012) defendem ideias do ponto de vista mais crítico, conhecidas como 

heterodoxas e justificam que o Sistema de Seguridade Social é autossustentável. 

Segundo eles a previdência social faz parte de um conjunto abrangente que envolve a 

saúde, a assistência social e a própria previdência, esta última não podendo ser 

dissociada da Constituição Federal de 1988. Segundos tais pesquisadores, os recursos 

destinados à seguridade social não são completamente aplicados para tal fim, sendo 

parte deles destinados a custear o orçamento fiscal. Também justificam que é necessário 

manter a característica assistencialista do sistema para que seja garantido o amparo às 

pessoas mais carentes, ou seja, aquelas que recebem o piso de um salário mínimo 

previsto em Constituição Federal, fato relevante na distribuição de renda e manutenção 

das famílias no âmbito rural e urbano.  

O objetivo geral deste trabalho é apresentar um panorama sobre a situação do 

Sistema de Seguridade Social com destaque a Previdência Social, através do debate em 

proposto pelas diferentes linhas de pensamento. Como objetivos específicos, busca-se 
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compreender como funciona o Sistema de Seguridade Social com base na legislação em 

vigor e análise dos dados referentes ao sistema.  

Para o alcance dos objetivos propostos, foram utilizados os dados contidos no 

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, no Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

no Banco Central do Brasil, além da legislação pertinente, artigos e teses dos autores 

citados no presente trabalho.  

A relevância na elaboração dessa pesquisa, além atualidade, é buscar ser o mais 

fiel possível do ponto de vista econômico e jurídico, mostrando os fatores que que são 

determinantes para a compreensão do tema. Os cidadãos em geral possuem o direito de 

conhecer as vertentes do problema e julgar por si só a situação como ela é realmente, 

sempre embasado em informações completas e disponíveis de forma transparente. 

O trabalho foi estruturado em três seções além desta introdução e da conclusão. 

A segunda seção apresenta uma concepção história do Sistema de Seguridade Social 

desde o surgimento das primeiras leis previdenciárias, passando pelas transformações e 

avanços sociais até a formação atual baseada na Constituição Federal de 1988.  A 

terceira seção traz um debate entre a visão conservadora e a heterodoxa, mostrando os 

diferentes pontos de vista sobre o sistema previdenciário. Na quarta seção é realizada 

uma análise de dados da Previdência Social além de pesquisas e projeções sobre o 

envelhecimento da população e a expectativa de vida.  

 

 

Contextualização Histórica da Previdência Social Brasileira 

 

Lei Eloy Chaves  

O marco inicial que dá origem ao Sistema de Previdência Social que existe no 

Brasil atualmente é o ano de 1923 com a proclamação do Decreto-Lei n° 4.682 - a Lei 

Eloy Chaves. Esta regulava as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), que 

inicialmente foram criadas pelas empresas do setor ferroviário. Os trabalhadores deste 

setor tinham recolhimentos voluntários no qual eram agregados valores que formava 

uma Caixa a ser utilizada em momento posterior, quando tais trabalhadores não 

pudessem estar ativos no processo de produção. Regular as CAPs naquele momento 

significou ampliar a existência de CAP’s não só para o setor ferroviário, mas para 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
O sistema de Seguridade Social Brasileiro: um debate sobre a atual reforma 

 

 

4 

outros setores. Segundo Giambiagi e Além (2011), durante os 15 anos foram criadas as 

seguintes CAPS: 

 1926 pelos portuários 

 1930 pelos serviços telegráficos e radiotelegráficos e de força, luz e 

bondes;  

 1931 pelos demais serviços públicos explorados pelo poder público, 

entre outras.  

Em 1937, somavam-se cerca de cento e oitenta e três CAPs instaladas no Brasil. 

A vinculação dos segurados ao sistema ocorria por empresa, e segundo Giambiagi e 

Além (2011, p. 280), o sistema se caracterizava pela existência de: (a) um pequeno 

número de segurados; (b) a multiplicidade de instituições e (c) a relativa modéstia 

financeira dos valores envolvidos, devido à própria pulverização da captação de 

recursos. Com essa legislação regulatória das CAPs tornou-se pública a adesão a essas 

Caixas pelas empresas. Por conta do cenário de baixos valores envolvidos e da baixa 

vinculação dos segurados houve a alteração no sistema, que a partir de 1937 deixou de 

fazer uma vinculação por empresa e foi adotado o vínculo por categoria profissional. O 

objetivo ao alterar o tipo de vinculação para a filiação por categoria profissional era 

envolver um maior número de beneficiários e tentar aumentar, de alguma forma, os 

valores arrecadados. Surge então uma problemática, já que havia diferentes categorias 

profissionais e níveis de arrecadação bastante diversos. O Estado percebeu a 

necessidade de que a administração das CAPs não se fizesse através das empresas e no 

final dos anos 1930 e ao longo dos anos 1940, ele assume a administração das CAPs, 

que passam a se chamar Institutos de Aposentadorias e Pensões – IAPs, que eram 

institutos vinculados às categorias profissionais. A capacidade financeira heterogênea 

desses institutos era um problema evidente, já que existiam categorias mais fortes 

devido à maior arrecadação de recursos por conta de salários em níveis mais altos e 

institutos com categorias mais fracas, com arrecadação inferior e salários menores. Isto 

levou à necessidade de buscar a unificação do Sistema Previdenciário com o objetivo de 

corrigir essa distorção. 

 

Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS) 

Em 26 de agosto de 1960 foi criada a Lei n° 3.087, intitulada Lei Orgânica da 

Previdência Social, que significou um grande avanço no sistema previdenciário 
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brasileiro porque nele houve a uniformização das contribuições previdenciárias. As 

contribuições não eram mais realizadas de acordo com o salário da categoria 

profissional, mas houve uma uniformização. Depois de aprovada esta lei, entrou em 

vigor a cobertura para os empregadores e autônomos. No ano de 1966 houve a criação 

do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que passou a funcionar em 1967, 

ampliando a cobertura previdenciária. Naquele momento se superou o problema da 

heterogeneidade das arrecadações previdenciárias, se ampliou o sistema com 

empregadores e trabalhadores autônomos e foi criada uma legislação que deu margem 

para fazer cobertura aos trabalhadores rurais (1971) e às empregadas domésticas (1972). 

O seguro acidente de trabalho também estava previsto nesta abertura previdenciária. 

Em 1974 foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), 

oriundo do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde, tendo como objetivo 

principal executar políticas de previdência e assistência médica e social. Em razão do 

envelhecimento da população e do aumento no número de beneficiários no sistema, 

houve uma maior preocupação com as consequências fiscais e surgiu um novo conceito 

de Seguridade Social, com maior abrangência e com a inclusão de ações 

governamentais na área da saúde.  No MPAS foi incluído outros órgãos: o Instituto 

Nacional de Previdência Social (INPS), que se responsabilizou pelo pagamento de 

benefícios previdenciários e assistenciais; o Instituto de Administração da Previdência 

Social (IAPAS), responsável pela administração dos recursos, a Assistência Médica da 

Previdência Social (INAMPS) com a finalidade de administrar a saúde; e a Legião 

Brasileira de Assistência (LBA) responsável pela assistência à população carente. Em 

1988, a LBA foi absorvida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e também 

houve a fusão entre o INPS e o IAPAS, formando o Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS.  O INSS teve como função primordial receber as contribuições dos indivíduos, 

e fazer os pagamentos relativos a aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte e 

auxílio-acidente.  

 

A Constituição Federal de 1988 

O Sistema Previdenciário foi consolidado na Constituição Federal de 1988, 

sendo considerado um marco histórico para a população brasileira. Sua característica 

que antes era baseado no sistema de capitalização se alterou para o sistema solidário ou 

sistema de repartição simples. O sistema de capitalização funcionava com a arrecadação 

custeada pelos próprios segurados durante sua vida ativa através de contribuições 
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garantindo o benefício durante a inatividade. Já o sistema solidário funciona através da 

contribuição dos trabalhadores em atividade que financiam os trabalhadores inativos. 

Ele é baseado na transferência de recursos de uma geração para outra. 

A previdência social não é abordada de maneira isolada porque, a Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), ela faz parte de um conjunto maior que é o Sistema de 

Seguridade Social, que define três prioridades: saúde, assistência social e a própria 

previdência. 

O Sistema de Seguridade Social é um conjunto de ações, que inclui o Sistema 

Único de Saúde (SUS), além da assistência social, que são ações governamentais que 

objetivam reduzir os efeitos da pobreza em algumas famílias. Dentre outros pontos 

abordados na CF/88 em relação à Seguridade Social, está previsto a instituição de um 

piso no valor de um salário mínimo com a finalidade de pagamento dos benefícios 

previdenciários. Também assegura aposentadoria mediante as seguintes condições: 

tempo de contribuição, 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, reduzindo em 5 

anos para trabalhadores rurais de ambos os sexos; e a redução de 5 anos (em relação ao 

tempo de contribuição) para os profissionais de magistério da educação infantil, ensino 

fundamental e médio. A fonte de financiamento da Seguridade é diversificada, não 

sendo a contribuição previdenciária a única fonte. A seguridade social será financiada 

por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, Artigo 195). 

 

As Reformas Previdenciárias pós Constituição Federal de 1988 

Nos governos Fernando Henrique Cardoso (FHC), Luiz Inácio Lula da Silva 

(Lula) e Dilma Roussef surgiram reformas na Previdência Social, alterando o texto 

constitucional, resultando na mudança de algumas regras para a obtenção de benefícios 

previdenciários.  

No governo FHC, foi promulgada a Emenda Constitucional n° 20, de 15 de 

dezembro de 1998. Esta previa a alteração de condições de acesso à aposentadoria para 

servidores públicos e também dos segurados da iniciativa privada através do Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS). A partir dessa Emenda foi necessário que os 

trabalhadores passassem a comprovar o tempo de suas contribuições e não mais o tempo 

de serviço, como era anteriormente. Também houve algumas revisões no auxílio-

reclusão e no salário-família, na qual os benefícios passaram a ser concedidos 
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exclusivamente para os dependentes de baixa renda, além da criação de regras de 

transição para aqueles que optassem por adotar o novo sistema. 

Ainda no período de vigência do governo FHC foi aprovada a Lei ° 9.876, de 26 

de novembro de 1999, que abordava o fator previdenciário. Trata-se de um cálculo que 

leva em consideração a razão do tempo de contribuição, a idade de aposentadoria e a 

expectativa de vida do trabalhador. O fator previdenciário dificultava a aposentadoria 

precoce do trabalhador, já que quanto menor a idade de aposentadoria e menor o tempo 

de contribuição, o fator previdenciário também se reduziria. 

No governo Lula foi promulgada a Emenda Constitucional n° 41 de 19 de 

dezembro de 2003, que inseriu regras diferenciadas para a aposentadoria dos servidores 

públicos. As mudanças mais substanciais desta reforma consistiram:  i) Vigência da 

idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, para todos os servidores; ii) 

Fim do direito à aposentadoria integral, com cálculo de proventos baseados nas 

remunerações ao longo da vida profissional do servidor, e as pensões que deixaram de 

ser integrais.  

No governo de Dilma Roussef também ocorreram mudanças nas regras para 

pagamentos de alguns benefícios previdenciários entre elas destacaram-se: auxílio 

doença, o seguro desemprego e o fator previdenciário.   

 A empresa passa a cobrir o salário integral do período de 30 dias do primeiro 

afastamento e não mais os primeiros quinze dias; 

 
i. Seguro desemprego – Antes, o trabalhador podia solicitar o benefício após 6 

meses de trabalhos ininterruptos com demissão involuntária. A partir da nova 

regra houve o aumento no tempo de trabalho para solicitar o benefício; 

  
ii. Fator previdenciário – Uma nova regra de cálculo foi estabelecida em que o 

cálculo para a concessão do benefício de aposentadoria leva em conta a soma do 

tempo de contribuição e a idade do beneficiário, na forma de pontos, sendo 

conhecida como Regra 85/95 progressiva, exigindo tempo mínimo de 

contribuição de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens.  

 

Outras Receitas Relacionadas à Seguridade Social  
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Além da legislação específica para a Seguridade Social, também há outras 

receitas que são transferidas diretamente no Sistema de Seguridade Social, mas que não 

são receitas próprias oriundas do sistema. 

Dentre as principais estão as seguintes: Contribuição para os Programas de 

Integração Social e Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), 

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos 

e Direito de Natureza Financeira (CPMF), Contribuição Social para o Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas 

Jurídicas (CSSL). Tais receitas têm como objetivo contribuir para os gastos com saúde, 

previdência e assistência social.  

 

 

Debate entre as principais visões em relação à Seguridade Social  
A visão ortodoxa  
 

Anteriormente a CF/88 o sistema predominante existente no Brasil era o de 

capitalização, na qual as aposentadorias dos contribuintes eram custeadas através de 

recursos captados previamente durante toda sua vida ativa. Esse regime conceituava a 

previdência como uma espécie de poupança, na qual o segurado depositava um valor 

que o protegeria em tempos futuros. Já o sistema estabelecido pela CF/88 é o da 

repartição e funciona como um sistema solidário, na qual os trabalhadores ativos 

financiam o pagamento dos beneficiários inativos. As transferências de recursos passam 

de uma geração para outra, geralmente de adultos para idosos e indivíduos sadios para 

os doentes e inválidos.  

Para a corrente mais conservadora, a CF/88 foi elaborada tendo em vista de que 

o Estado deve garantir os direitos, benefícios, sem que houvesse uma adequação acerca 

das contrapartidas, deveres necessários para a obtenção dos direitos. Havia uma 

preocupação maior em garantir o acesso universal aos benefícios do que segurar a 

viabilidade de fontes de financiamento que sustentassem o sistema. Este caráter 

assistencialista é um equívoco para a corrente mais conservadora. Segundo Tafner,  

A redução da pobreza não deve, entretanto, nos conduzir a um 
raciocínio equivocado: o fato de o sistema previdenciário reduzir a 
pobreza não implica que seja politicamente justo o uso desse 
instrumento para essa finalidade, e que, além disso, usado para 
combater a pobreza, o faça de forma eficiente e atue sobre os mais 
pobres. (TAFNER, 2007, p. 137) 
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Além disso, a CF/88 não levou em consideração fatores relacionados ao 

envelhecimento da população e a esperança de vida do brasileiro que vem aumentando 

consideravelmente nos últimos anos.  

Tal envelhecimento é extrema importância na análise referente à previdência 

social. A população brasileira, de acordo com Camarano e Kanso (2007) teve 

crescimento a maiores taxas principalmente entre as décadas de 1950 e 1970, 

reduzindo-se esse ritmo a partir de então por conta da queda da taxa de fecundidade. O 

envelhecimento populacional reflete a expansão das taxas de crescimento da população 

na terceira idade em número superior à de crescimento da população mais jovem, aliado 

também a um fenômeno em que a mortalidade da população idosa se reduz, 

prolongando-se a sobrevida destes por períodos mais extensos.  

A maioria dos inativos da atualidade eram os contribuintes do sistema quando 

houve a transição do regime de capitalização para o regime de repartição. No início do 

regime de repartição o número de contribuintes era maior do que o número de 

aposentados, o que refletia em um superávit no fluxo de caixa da previdência. Porém, a 

tendência recente evidencia que a taxa de mortalidade da população idosa vem 

reduzindo-se ao longo do tempo. Consequentemente existe uma queda na relação entre 

os contribuintes ativos e os inativos, o que causa um ônus fiscal ao sistema com o 

aumento dos gastos destinados à população idosa.  

Não havendo uma projeção de quanto se poderia aumentar a participação de 

beneficiários e além disso, havendo pagamento de benefícios generosos e cobrança de 

alíquotas abaixo do que um sistema bem planejado poderia cobrar, o risco de faltar 

recursos para financiar o sistema seria grande. Cechin e Cechin (2007) se referem a uma 

tendência de desequilíbrio atuarial na arquitetura do sistema, resultando na retirada 

maior, por parte dos indivíduos, de recursos em relação ao que realmente contribuíram. 

Eles afirmam que o cálculo atuarial foi negligenciado nas últimas décadas e que o 

desequilíbrio atuarial, contrariamente ao financeiro, não é diretamente observável. A 

previdência social requer conceitos probabilísticos (esperança de vida ou probabilidade 

de morte em cada idade). Conforme Cechim e Cechim (2007): 

Enquanto a população crescia freneticamente e a industrialização 
absorvia grandes contingentes de novos empregados com aumento da 
taxa de participação no mercado, as contas correntes do INSS eram 
superavitárias e a arrecadação era suficiente para custear todos os 
benefícios, inclusive o seu próprio custeio administrativo e quadro de 
pessoal e ainda financiar a saúde. Mas, com o amadurecimento do 
sistema e com as mudanças demográficas em curso (queda da 
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fecundidade e aumento da longevidade), os erros atuariais em sua 
arquitetura foram se convertendo em déficits financeiros com 
crescimento explosivo.”(CECHIN E CECHIN, 2007, p. 225) 

 

Para esses autores, se não houver medidas adotadas em caráter de urgência não 

haverá como financiar o pagamento dos benefícios previdenciários, já que pelas 

projeções futuras não haverá meios de manter em funcionamento o sistema de forma 

sustentável. Tafner e Giambiagi (2007) defendem a adoção de algumas medidas capazes 

de corrigir as distorções existentes. As principais propostas contemplam um reajuste 

baseado em um índice de preços, ao invés de se basear pelo índice de aumento do 

salário mínimo, aumento do tempo de contribuição a elevação da idade mínima para 

aposentadoria. 

 

 

A visão heterodoxa e a defesa do regime de repartição 

 

Existe a análise de que o Sistema de Seguridade Social é autossustentável. A 

divulgação referente ao déficit previdenciário reflete apenas o saldo previdenciário, que 

leva em conta apenas receitas próprias do sistema. Para esta corrente, deve ser 

contemplado outras receitas previstas na CF/88 tais como o PIS/PASEP, COFINS, 

CSSL e CPMF. Tais recursos são podem ser considerados externos à seguridade social 

e ao orçamento da previdência, passíveis de serem rotulados como meras transferências 

da União. Em relação ao saldo previdenciário, Ugino e Marques (2012) afirmam que o 

cálculo baseado no parâmetro do saldo previdenciário se opõe ao disposto pela CF/88 e 

ao conceito de proteção social.  

(...) o conceito de proteção social estabelecido pelos constituintes, são 
indissociáveis aos cuidados com a velhice, a doença, o desemprego e 
o desamparo decorrente de situações da pobreza e da incapacidade 
física e mental. Isso significa que, se considerada a Constituição de 
1988, a previdência não pode ser analisada isoladamente, pois é parte 
integrante do sistema de proteção social da Seguridade Social. (Ugino 
e Marques, 2012, p. 26) 

 

De acordo com Gentil (2006) na época da promulgação da CF/88 era evidente 

que apenas a contribuição dos empregados, empregadores e profissionais autônomos 

não seria suficiente para financiar os gastos previdenciários com a ampla gama de 

benefícios que envolvia as aposentadorias, os pensionistas e a assistência social. Assim 
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houve a necessidade de ampliação da base de financiamento, captando recursos com a 

participação de toda a sociedade, conforme descrito no artigo 195 da Constituição 

Federal. A diversidade da base de financiamento se fez necessária por conta da 

volatilidade do ciclo econômico que poderia ocorrer, por exemplo, com a queda do 

emprego formal num período de recessão, reduzindo a participação da massa 

trabalhadora nas contribuições previdenciárias. Com a incorporação de uma base mais 

ampliada das receitas, o sistema torna-se mais estável, não sofrendo grandes variações 

perante o ciclo econômico. Essa visão entende que a seguridade possui um papel social, 

cabendo ao Estado prover o bem-estar a toda população, buscando  não apenas  o 

crescimento econômico mas também a melhoria distribuição de renda. 

 

 

O papel da política Macroeconômica  

 

No debate corrente existe o argumento de que não há contribuições suficientes 

dos trabalhadores para sustentar um equilíbrio nas contas da previdência social. A 

corrente heterodoxa possui uma visão distinta. Os desequilíbrios constantes são 

influenciados por fatores externos ao sistema, reflexo da política macroeconômica 

adotada no Brasil na década de 1990. Na visão de Fagnani (2008, p.8) dois fatores 

influenciaram a política social durante essa fase: a estagnação econômica que causou 

uma desestruturação do mercado de trabalho e os elevados juros e seus efeitos sobre a 

dívida pública. Com o baixo crescimento econômico houve um crescimento do 

desemprego e também o aumento do emprego informal. Tais fatores resultaram em 

queda do trabalho assalariado, refletindo diretamente no aumento da massa de 

trabalhadores que não contribuíram para a Previdência Social. Em relação à política 

monetária, a adoção de juros elevados acarretou no crescimento do endividamento 

público interno e queda no financiamento dos gastos sociais. 

Conforme Vianna apud Gentil (2006) a opção pela expressão Seguridade Social, 

na Constituição Brasileira de 1988, representou uma ampliação do conceito de proteção 

social, que passou para um sistema de cobertura social a todos os que se encontram em 

necessidade.  

(...) seguridade indica um sistema de cobertura de contingências 
sociais destinado a todos os que se encontram em necessidade; não 
restringe benefícios nem a contribuintes nem a trabalhadores; e 
estende a noção de risco social, associando-a não apenas à perda ou 
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redução da capacidade laborativa – por idade, doença, invalidez, 
maternidade, acidente de trabalho – como também à insuficiência de 
renda, por exemplo. (VIANNA, 2003a, p. 2 apud GENTIL, 2006, p. 
37) 

 

A fim de reduzir o déficit previdenciário são apontadas algumas soluções, como 

a promoção do maior crescimento do nível de produção e do emprego formal; 

crescimento da produtividade através da taxa de investimentos e melhorias na qualidade 

da força de trabalho; progressividade no sistema de contribuições previdenciárias, em 

que salários mais altos devem pagar maiores contribuições. (GENTIL, 2006).  

 

 

Análise dos dados do Sistema de Seguridade Social 

 

Esta seção trata de algumas informações referentes ao Sistema de Seguridade 

Social, bem como outras adicionais que auxiliam a compreensão do sistema em vigor. A 

primeira análise será baseada nos dados do fluxo de caixa do INSS no período de 2007 

a 2014, apresentados a seguir nas Tabelas 1 e 2. O motivo central das diferentes visões é 

verificar se existe um déficit ou um superávit no sistema previdenciário. As tabelas 

evidenciam em valores o que as distintas visões defendem e assim buscam realizar uma 

análise detalhada sobre o tema. 

A visão mais conservadora contabiliza o saldo previdenciário, sendo este saldo a 

soma das receitas (recebimentos próprios) subtraído os benefícios previdenciários e as 

transferências a terceiros (valor repassado a entidades como SENAI, SESI). A ideia 

principal é que para o cálculo do saldo da previdência se utilize apenas as receitas 

próprias do INSS. Em contrapartida, a visão heterodoxa considera mais relevante as 

informações fornecidas pelo saldo operacional, que é obtido através da diferença entre o 

total de recebimentos e pagamentos. Os recebimentos levados em consideração incluem 

além dos recebimentos próprios da seguridade social, os rendimentos financeiros do 

Tesouro Nacional e as Transferências da União (PIS/PASEP COFINS, a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido das Pessoas Jurídicas e o CPMF). Ou seja, na visão 

heterodoxa há uma incorporação de recursos bem maior comparativamente a visão mais 

conservadora. O argumento é que tais receitas estavam previstas na CF/88 como já 

discutido na seção anterior. 
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Tabela 1 --Fluxo de Caixa do INSS- 2007 a 2014 (R$ bilhões) 

RUBRICAS 
   

 2007 2009 2011 2013 2014 

1. Recebimentos geral 216,5 273,5 351,5 431,7 471,8 
2. Recebimentos próprios 153,8 200,6 271,4 340,0 374,0 
3. Pagamentos geral 221,9 272,6 343,9 435,3 481,8 
4. Pagamentos de benefícios do 
INSS e transferências a 
terceiros 198,6 243.4 306,9 390,0 430,6 
5.Saldo Previdenciário (2-4) –44,8 –42,8 -35,5 -50,0 -56,6 
6. Saldo operacional (1-3) –5.4 0,9 7,6 -3,6 -10,0 
 
Fonte: Ministério da Previdência e Assistência Social. Elaboração 
Própria   

 

  

 

 

Durante o período analisado na Tabela 1 (2007 a 2014) o saldo previdenciário 

esteve deficitário em todos os anos passando de R$ 45 bilhões em 2007 para R$ 56 

bilhões em 2014.  Já sob a ótica do saldo operacional, houve alguns anos superavitários 

e outros deficitários. Cabe, contudo, ressaltar que nos últimos dois anos, houve também 

uma clara tendência de deterioração do saldo operacional. O valor de pagamentos 

superou o de recebimentos em 2014, evidenciando um recorde de R$ 10 bilhões em 

déficit no saldo operacional. Este fato é grave pois ainda que se considere o saldo 

operacional como defende a heterodoxia, tem havido um déficit no sistema. 

 

Tabela 2 - Quantidade de benefícios concedidos segundo os grupos de espécies 
(mil) 

Grupo  2007 2009 2011 2013 2014 

PREVIDENCIÁRIOS  3.553 3.754 4.077 4.513 4.554 

 1.Aposentadorias 900 1.071 1.062 1.162 1.151 

    Contribuição 246  289 298 314 316 

    Idade 519 603 581 654 645 

    Invalidez 135 179 183 194 190 

2.Pensão por Morte 359 380 396 414 409 

3.Auxilio  1.841 1.733 2.051 2.308 2.363 

  Doença 1.825 1.713 2022 2.273 2.328 

  Outros    16 20 29 35 35 

4.SalárioMaternidade 453 570 568 629 631 

Fonte: Ministério da Previdência e Assistência Social. Elaboração Própria 
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A Tabela 2 mostra a quantidade de benefícios previdenciários durante o período 

2007-2014. No período analisado houve um aumento considerável da quantidade de 

benefícios que passaram de 3.553 mil em 2007 para 4.554 mil em 2014. Com relação a 

aposentadoria, tem-se o seguinte quadro. Houve uma quantidade bem superior de 

aposentadorias por idade em relação às aposentadorias por tempo de contribuição: no 

ano 2007 os números foram de aproximadamente 519 mil aposentadorias por idade 

contra 246 mil por tempo de contribuição, enquanto em 2014 tiveram 645 mil por idade 

contra de 315 mil por tempo de contribuição. No geral, entre 2007 a 2014 houve um 

aumento de 251 mil aposentadorias, 50 mil pensões por morte e 522 mil auxílios, sendo 

que apenas o relativo a doença aumentou 503 mil. 

O Gráfico 1 apresenta a esperança de vida ao nascer no Brasil no período de 

2000 a 2015. Os dados confirmam que vem ocorrendo um significativo   aumento da 

expectativa de vida conforme os anos avançam. Em um período de apenas 15 anos a 

esperança de vida aumentou 6 anos e meio, passando de 69  anos  em 2000 e atingindo a 

idade de 75,5 em 2015. 

 

Gráfico 1- Esperança de vida (2000 a 2015) 

 
Fonte: IBGE – Projeção da População do Brasil - 2013 
Elaboração Própria 

 

 

Ao realizar uma análise histórica mais ampla, torna-se evidente uma grande 

evolução na expectativa de vida. Comparando o ano inicial de 1940 com o ano de 2014 

constata-se que a expectativa de vida salta de 45 anos para 75 anos. Em relação a cada 

sexo, o homem possuía em 1940 a expectativa de vida ao nascer de 43 anos e em 2014 
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alcançou a expectativa de vida de 72 anos. A mulher se destaca por possuir sempre 

maior expectativa de vida em relação ao homem em toda a linha histórica, quando em 

1940 possuía 48 anos (5 anos a mais que o homem) e em 2014 a expectativa de vida 

chega a 79 anos ,7 anos a mais que o homem no mesmo ano (Gráfico 2). 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Expectativa de vida ao nascer (1940 a 2014) 

 Fonte: IBGE – Tábua completa de mortalidade para o Brasil – 2014 
 Elaboração própria 

 

Gráfico 3 - Projeção da distribuição percentual da população em idade ativa, 
segundo grupos etários (2000 a 2030) 
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Fontes: IBGE/Censos Demográficos de 1970 a 2000 e Ministério da Saúde/ SIM. 
Elaboração: Ipea 

Gráfico 4 - Projeção da distribuição proporcional da população idosa por idade 
(2000 a 2030) 

 
Fontes: IBGE/Censos Demográficos de 1970 a 2000 e Ministério da Saúde/ SIM. 
Elaboração: Ipea 

 

 

Os Gráficos 3 e 4 revelam projeções do Censo Demográfico da distribuição da 

população em idade ativa e da distribuição da população idosa, respectivamente.  

A população em idade ativa na faixa entre 15 e 29 anos em 2000 era em torno de 

40%. Na faixa de 60 anos ou mais era de aproximadamente 10%. Em 2030, a projeção 

do IBGE indica que a população entre 15 e 29 anos sofrerá uma redução de 15%, e 
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passará a representar cerca de 25% da população em idade ativa. Já a população com 60 

anos ou mais aumentará 10%, e representará 20% da população ativa. (Gráfico 3).  

A principal conclusão do gráfico 4 é a cada vez mais haverá mais idosos com 

idades mais avançadas. A estimativa indica que a faixa de idade de idosos que mais 

aumentará são aqueles com 80 anos ou mais.  Estes passarão de cerca de 12% em 2000 

para quase 20% em 2030. (Gráfico 4). 

Tais fatos são decorrentes da melhoria da qualidade de vida, devido ao avanço 

nos cuidados da saúde o que é extremamente positivo, porém ao mesmo tempo revelam 

que o sistema previdenciário deverá sustentar por bem mais tempo os mais idosos 

devido ao aumento da longevidade.  

 

 

Considerações Finais 

 

O artigo teve como objetivo compreender o funcionamento do Sistema de 

Seguridade Social bem contribuir   para o debate que vem sendo travado entre as 

concepções mais alinhadas a ortodoxia e heterodoxia. Para isso fizemos uma 

retrospectiva histórica do Sistema desde a Lei Eloy Chaves de 1923 até a Constituição 

Federal de 1988 e suas emendas mais recentes, realizadas nos governos de FHC, Lula e 

Dilma Roussef.  

 Conforme visto, as metodologias de apuração do saldo da previdência social são 

completamente distintas, e por isso os resultados são díspares. No cálculo operacional, 

utilizado pela corrente heterodoxa, é considerado o total de recebimentos da previdência 

e a inclusão de receitas provenientes de transferências da União (PISPASEP, COFINS 

Contribuições advinda de lucros da pessoa jurídica e CPMF). Já o cálculo utilizado pela 

corrente conservadora considera apenas o saldo previdenciário sem essas transferências 

da União, pelo fato destas não serem oriundas da contribuição dos trabalhadores para o 

sistema da   previdência.  Como consequência o saldo previdenciário fica bem menor do 

que o operacional. 

Mais do que simplesmente verificar a apuração na forma de cálculo, no fundo o 

que está em questão é a maneira como se interpreta o Sistema de Seguridade Social. 

Para a corrente mais conservadora, a Constituição Federal/88 foi elaborada tendo em 

vista de que o Estado deve garantir os direitos a todos os trabalhadores sem que 

houvesse uma adequação acerca das contrapartidas necessárias para a obtenção desses 
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direitos. Desse modo não consegue, portanto, assegurar viabilidade de fontes de 

financiamento que sustentem o sistema em um futuro próximo. Para a corrente 

heterodoxa, a Seguridade Social não deve ser vista apenas como um sistema de 

capitalização e, portanto, somente assistir aos indivíduos que contribuem ao sistema.  

Nesse sentido, acreditam que cabe ao Estado prover os benefícios a toda a população 

mesmo para aquelas parcelas dos trabalhadores que não contribuem, como em geral são 

os mais carentes, já que parte do princípio que o sistema é solidário.  

Os dados mostraram que no período 2007-2014, houve um aumento 

considerável da quantidade de benefícios previdenciários concedidos, equivalente a 1 

milhão. Há um argumento que não pode ser desprezado, o envelhecimento progressivo 

da população, conforme demonstrado ao longo do artigo.  O aumento da população 

idosa vem acarretando cada vez mais em um número maior de pessoas aposentadas 

proporcionalmente ao número de trabalhadores ativos, o que causa um progressivo 

déficit no sistema previdenciário. A projeção do censo demográfico mostra que a faixa 

de pessoas com 80 anos ou mais crescerá substancialmente, passando de cerca de 12% 

em 2000 para quase 20% em 2030. 

Entendemos que se deva ter algum tipo de alteração no Sistema de Seguridade 

Social a fim de torná-lo mais sustentável. Com a queda proporcional do número de 

empregados na ativa contribuindo para a previdência e o envelhecimento da população, 

tende a ocorrer  um prejuízo para a sustentação e funcionamento satisfatório do sistema. 

Porém, compartilhamos da ideia que são necessárias mudanças também fora do sistema 

previdenciário.  Sugerimos que em conjunto com alguns ajustes, se deva considerar uma 

reforma tributária, uma vez que a tributação no Brasil é feita de forma regressiva, isto é, 

baseada no consumo e não realizada de forma progressiva, baseada na renda.   
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