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Todos gostariam de ter um salário 

de aposentadoria igual a 100% (ou 

mais) do salário da ativa. O proble-

ma é que o total a ser gasto deve 

coincidir com o total arrecadado 

daqueles que estão contribuindo 

para o sistema (Regra EOP, com 

EOP significando Equilíbrio Orça-

mentário da Previdência). 

Assim, um salário de aposenta-

doria de 100% do salário da ativa 

colocaria uma pressão demasiado 

alta sobre os trabalhadores con-

tribuintes. Ou seja, por definição, 

uma pressão dos mais velhos sobre 

os mais jovens.  

Sob a Regra EOP, dois parâme-

tros são cruciais no cálculo da razão 

entre o salário de aposentadoria e o 

salário da ativa. Primeiro, a razão 

contribuintes/beneficiários. Segun-

do, o percentual da folha salarial 

destinado à Previdência.  

Com um salário igual para todos, 

para simplificar o raciocínio, se há 

uma relação, digamos, de três con-

tribuintes para cada beneficiário, e 

cada contribuinte tem 15% do seu 

salário destinado à Previdência, o 

salário de aposentadoria com base 

na Regra EOP seria igual a 45% 

(=3*15%) do último salário da ati-

va. Isto é o que ocorre na média, 

por exemplo, nos Estados Unidos.  

Alternativamente, neste caso, um 

salário de aposentadoria igual a 

100% do salário da ativa implicaria 

uma contribuição não de 15%, mas 

sim de 33,3% (100/3%) do salário. 

O esforço contributivo dos jovens 

mais do que dobraria. 

Claro que se pode usar um siste-

ma no qual salários menores teriam 

maior salário de reposição (sempre 

definido aqui como o percentual do 

salário da ativa a constituir o salário 

de aposentadoria) e salários acima 

da média nacional teriam menor sa-

lário de reposição. Neste caso, os in-

divíduos de maior renda do trabalho 

estariam realizando esforço redis-

tributivo em prol dos indivíduos de 

menor renda do trabalho. Na média, 

porém, a Regra EOP implica chegar-

se novamente a uma reposição em 

torno de 45% do salário médio.  

No Brasil, no “sistema padrão”, 

os empregadores contribuem com 
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20% da folha salarial e os emprega-

dos com 11% do seu salário (até o 

salário máximo de contribuição, no 

caso dos indivíduos). Nominalmente, 

chega-se a um total de 31% da folha 

(contra os 15% no caso dos EUA).  

Embora se trate de um cálculo 

baseado em tarifas nominais, na 

prática a fração efetiva não difere 

muito destes 31%. Dados do Da-

taprev relativos a 2014 apontam 

uma receita total do Regime Geral 

de Previdência de R$ 375 bilhões, 

para uma folha salarial de R$ 

1.271 bilhões. Ou seja, chega-se a 

uma alíquota efetiva média em tor-

no de 29,5%.  

A relação atual entre contribuin-

tes e beneficiários girou em 2014 ao 

redor de 2,2. Usando a Regra EOP, 

chega-se a um salário de reposição 

em torno de 64,9% (=2,2 x 29,5%) 

do salário da ativa.  

Dados da OECD (ver as referên-

cias bibliográficas) apontam um sa-

lário de reposição atual de 45% para 

os Estados Unidos (portanto, obser-

vador da Regra EOP) e de 76% (do 

salário médio da ativa) para Brasil.1 

No projeto de Reforma da Pre-

vidência (PEC 287/2016) parte-se 

de 51% e acresce-se 1% por ano de 

contribuição. Com um mínimo de 

25 anos de contribuição, chega-se a 

um total de 76%. Os dois números 

coincidem, não por acaso. Mas situ-

am-se, já com dados de 2014, acima 

do salário de reposição calculado 

pela Regra EOP (igual a 64,9% do 

salário da ativa).

Além dessa diferença, de (76 – 

64,9) % (ou [67-64,9] %, no caso 

do salário de reposição de 2014 cal-

culado em Nagamini et alii), há dois 

importantes problemas. Primeiro, 

várias novas regulações têm parti-

do do “sistema padrão” da contri-

buição de 31% para contribuições 

mais reduzidas. A sociedade dá 

mostras de querer reduzir este valor 

e, consequentemente, o percentual 

efetivo de 29,5% da folha salarial 

destinado à Previdência.  

Segundo, há o problema da evo-

lução demográfica, onde se espera 

uma queda acentuada da razão en-

tre a parcela da população com ida-

des entre 15 e 59 e aquela entre 60 

anos ou mais. Isto, evidentemente, 

tende a afetar negativamente a ra-

zão entre contribuintes e beneficiá-

rios. E, pela Regra EOP, também o 

salário de reposição.  

Tentemos avaliar a possível evo-

lução da razão entre ativos e inati-

vos, tendo como base inicialmente a 

fração esperada, até o ano 2060, da 

população que se encontra entre 15 

e 59 anos (que ilustramos aqui como 

“15-59”) em relação à população 

com 60 anos ou mais (“60+”).  

Um cálculo possível parte da ra-

zão [(contribuintes/beneficiários) / 

(15-59/60+)] vigente em 2014. Ela 

foi igual a 0,39. Multiplicando esta 

razão pela razão (15-59 / 60+) em 

cada ano t, com t variando entre 

2014 e 2060, chega-se a uma pro-

jeção, ainda que sujeita a uma série 

de reservas e condições, do valor da 

razão contribuintes/beneficiários no 

ano t, para cada ano até 2060.  

Um dos problemas com esse 

cálculo é que ele pressupõe uma 

“razão de contribuição”, definida 

como (contribuintes/beneficiários) / 

(15-60/60+), fixa no tempo. Usa-se 

apenas aquela observada em 2014.  

Adotamos aqui uma postura um 

pouco mais otimista, assumindo 

que a razão de contribuição defini-

da anteriormente cresça linearmen-

te ao longo do tempo, passando de 

0,390 em 2014 a 0,569 em 2060.2 

Tem-se, então, outro tipo de proje-

ção contribuintes /beneficiários, ex-

posta no gráfico.  

A queda observada da razão es-

perada contribuintes/beneficiários, 

mesmo assumindo-se uma elevação 

da “razão de contribuição”, traduz 

a redução da parcela da população 

entre 15 e 59 anos, relativamente 

à população com 60 ou mais anos, 

que se espera daqui para frente.  

O número de 0,9 contribuinte por 

beneficiário que consta no gráfico 

para 2060 é o mesmo reportado por 

Nagamini et alii (2017). Assumindo-

se que a sociedade permaneça com 

29,5% de contribuição sobre a folha 

salarial, chega-se pela Regra EOP, em 

Um salário de 

aposentadoria de 

100% do salário da 

ativa colocaria uma 

pressão demasiado 

alta sobre os 

contribuintes
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2060, a um salário de reposição mé-

dio de apenas 26,5% (=0,9*29,5%) 

do salário da ativa.  

É interessante, para fins de pro-

vocação quanto à necessidade de 

revisão das regras atuais que regem 

a Previdência, calcular a alíquota 

de contribuição efetiva a viger em 

2060 que permitiria a manutenção 

do salário de reposição de 64,9%. 

Chega-se a uma alíquota efetiva de 

72,1% (= 64,9%/0,9).  

Nagamini et alii (2014), usando 

dados da Pnad/IBGE e contribuintes 

tanto do Regime Próprio quando do 

Regime Geral da Previdência, por-

tanto por caminhos algo diversos 

aos que aqui trilhamos, fazem esse 

mesmo tipo de conta (no caso, com 

base em um salário de reposição em 

2014 de 67% do salário da ativa). 

Chega-se a uma alíquota efetiva de 

77,5% relativa a 2060.  

Tanto a alíquota de 72,1%, como 

calculamos aqui, ou de 77,5%, 

como calculada em Nagamini et 

alii, são claramente não factíveis. 

Correr-se-ia o risco de condenar 

os brasileiros mais jovens a ter que 

buscar emprego em outros países.  

Conclui-se em ambos os casos que 

há uma necessidade imperiosa de se 

reverem, o mais rapidamente possível, 

as regras atuais que regem o sistema 

previdenciário brasileiro. O aumento 

da idade mínima de aposentadoria 

previsto na PEC 287, ao elevar no 

longo prazo a trajetória da relação 

contribuintes/beneficiários em relação 

àquela com a qual aqui trabalhamos, 

é um dos caminhos viáveis.  

1Nagamini et alii (2014), tabela 3, apresentam 
um valor de 67% para o salário de reposição.

2Usando dados da Pnad/IBGE, Tafner et alii 
(2014) reportam elevações dessa variável em 

torno de 11 pontos percentuais entre 1982 e 
2012. Esta razão pode aumentar contanto que 
se adotem políticas que favoreçam a adesão 
ao sistema. Abi-Ramea (2014) apresenta várias 
possibilidades nesse sentido.
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