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MACROECONOMIA

A Seguridade Social no Brasil, da for-
ma como definida no artigo 194 da 
Constituição, abrange a Previdência, 
a Saúde e a Assistência Social. Suas 
receitas decorrem não apenas das 
contribuições diretas dos segurados 
e seguradores da Previdência, mas 
também da arrecadação de contri-
buições indiretas.

Constituem as principais fontes 
de recursos para as despesas da Se-
guridade Social a arrecadação pre-
videnciária, tanto do Regime Geral 
(RGPS) quanto dos Regimes Pró-
prios (RPPS, setor público); a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL); o Cofins; e o PIS/Pasep.

As despesas da Seguridade in-
cluem os benefícios previdenciários 
do Regime Geral, dos Regimes Pró-
prios (pagamento a servidores inati-
vos do setor público); os benefícios 
assistenciais Loas/RMV; o pagamen-
to de seguro-desemprego e abono 
salarial e o Bolsa Família.

No caso da União, por exemplo, a 
arrecadação total da Seguridade So-
cial em 2016 foi de R$ 613 bilhões. 
Deste total, as componentes princi-
pais da arrecadação (compondo apro-
ximadamente 98% do total) concen-
traram-se nas contribuições ao RGPS 

estes itens como um todo compõem 
algo em torno de 95% das despesas 
do orçamento da Seguridade Social.

Dada a grande diversidade de 
despesas e fontes da Seguridade So-
cial, podem-se definir vários tipos 
de déficits ou superávits. Isto se dá 
através de escolhas de subconjun-
tos dos mesmos. Não é raro, em 
função disto, observarem-se deba-
tes sobre a Reforma da Previdência 
girando unicamente em torno da 
questão de existência ou não de dé-
ficits. Trata-se, evidentemente, de 
um debate que gera muito calor e 
pouca luz.

Uma observação de interesse volta-
da para a análise de projetos de Refor-
ma da Previdência diz respeito à evolu-
ção das receitas e despesas diretamente 
relacionadas aos seus dois setores (ou 
seja, as contribuições de empregadores 
e empregados), constituídos pelo Regi-
me Geral (urbano e rural) e pelo Regi-
me Próprio. Apresentamos estes dados 
no gráfico 1. Os dados do Regime Pró-
prio refletem o chamado setor público 
consolidado, que inclui não apenas o 
governo central, mas também estados 
e municípios.

Frisamos que os números do grá-

fico não incluem, do lado das recei-
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(58%); nas receitas do Cofins (23% 
do total); do CSLL (8%), nas contri-
buições ao regime próprio (5%) e nas 
receitas do PIS/Pasep (4%).

Do lado da despesa, em números 
aproximados, os benefícios previ-
denciários do Regime Geral repre-
sentaram 59% dos gastos totais de  
R$ 872 bilhões; as despesas de cus-
teio e capital do Ministério da Saúde 
11%; o pagamento a servidores inati-
vos da União 10%; o Loas/RMV 6%; 
o seguro-desemprego e abono salarial 
6%; e o Bolsa Família 3%. Ou seja, 
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tas, as contribuições indiretas, como 
o CSLL, o Cofins e o PIS/Pasep. 
Também não se incluem do lado das 
despesas os gastos de custeio e capi-
tal do Ministério da Saúde, o Loas/
CMV, o seguro-desemprego, o abo-
no salarial e o Bolsa Família. A aná-
lise se restringe à Previdência.

O que se observa no gráfico é que, 
como percentual do PIB, as contribui-
ções para os Regimes Geral e Próprio 
têm se reduzido desde 2015. Para 
2017, projeta-se atualmente um valor 
em torno de 6,8% do PIB. Ao mes-
mo tempo, as despesas com inativos 
têm aumentado, prevendo-se algo em 
torno de 11% do PIB em 2017. Ou 
seja, o déficit da Previdência, consi-
derando-se as três esferas públicas 
no Regime Próprio, mais o Regime 
Geral, poderá chegar a 4,2% do PIB  
(R$ 265 bilhões) ao final de 2017.

Claro que esses números, em par-
ticular aqueles até 2016, levantam 
questões adicionais pertinentes do 
ponto de vista macroeconômico: se 
as arrecadações utilizadas nos cál-

culos são ou não de pleno emprego, 
ou seja, se não estão minguadas por 
possíveis recessões; se é pertinente 
que se considerem as receitas sem 
a inclusão dos recursos alocados 
para outras rubricas orçamentárias 
através do DRU (Desvinculação das 
Receitas da União); se é válido consi-
derarem-se receitas que em parte po-

deriam estar a traduzir sonegação, 
desonerações fiscais, inadimplências 
acumuladas etc.

Mas, de qualquer forma, não se 
pode deixar de levar em considera-
ção que parte relevante do aumento 
das despesas e do déficit (distância 
entre as duas curvas apresentadas) 
se deve a fatores estruturais que não 
se reverterão no tempo. Bem como a 
rigidezes (como ocorre com o salário 
mínimo) fortemente amparadas pe-
las leis e costumes nacionais.

Aliado à recente e preocupante tra-
jetória ascendente da relação dívida/
PIB e ao envelhecimento da popula-
ção, os números atuais relativos às 
despesas previdenciárias mostram que 
há necessidade de uma urgente revisão 
da estrutura previdenciária (ver mais 
previdência nas páginas 52 à 57).  
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