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Previsao da OCDE e de gas to previdenciario proximo 
de 16,5% do PIB em 2050. Por Rubens Penha Cysne 

Cornparac;Oes intemacionais 
de previdfncia e dernografia 

ompara<;6es intern.a
cionais deixam claro 
que o Brasil gasta de
mais na Previdencia So

cial. E que, na ausencia de medi
das corretivas, esse desequilibno 
em rela<;ao ao que fazem outros 
palses tende a aumentar forte
mente como passar do tempo. 

0 grafico 1 mostra dados de 
gastos preVidenciarios de varios 
palses entre 2010 e 2015, o Brasil 
inclusive. Os dados sao da Orga
niza<;ao para a Coopera<;ao e De
senvolvimento Econ6mico (OC
DE). E adiciona a tais dados uma 
reta que tenta traduzir o concei
to de media de gastos da Previ
dencia em fun<;ao da estrutura 
demografica de carla pals. 0 gra
fico 2 procede da mesma forma, 
porem utilizando dados de pro
je<;ao da OCDE para 2050. 

0 grafico 1 deixa claro que, 
comparativamente aos paises 
com percentuais de popula<;ao 
acima de 60 anos pr6ximos aos 
seus, como Turquia, Argentina, 
Chile, China, Mexico e India, o 
Brasil gasta muito mais com a 
sua Previdencia. 

0 grafico 2 mostra que, possl
veis controversias sobre as proje
<;6es da OCDE a parte, na ausen
cia de a<;6es efetivas (reformas), 
este excesso de gastos previden
ciarios sobre os demais palses 
(com exce<;ao da Turquia) tende 
a se elevar fortemente ate 2050. 
Como se observa no grafico 2, a 
previsao da OCDE e de urn gasto 
previdenciario brasileiro proxi
mo de 16,5% do PIB em 2050. 

0 problema da evolu<;ao de
mografica diz respeito a queda 
da razao entre a parcela da popu
la<;ao com idades entre 15 e 59 
anos e aquela entre 60 anos ou 
mais. Este envelhecimento da po
pula<;ao tern impacto perverso 
sobre a despesa (porque aumen
ta 0 numero de beneficiarios) e 
sobre a receita (porque reduz o 
numero de contribuintes ). 

Os graficos 1 e 2 permitem 
tam bern observar, para o con jun
to de palses considerados, o im
pacto do envelhecimento da po
pula<;ao sobre a parcela do PIB 
destinada as despesas previden
ciarias. De fa to, para a mesma es
cala do eixo horizontal, ha urn 
deslocamento para cima (au
menta da despesa) e para a direi
ta ( envelhecimento da popula
<;ao) dos palses da amostra. 

Neste contexto cabe analisar, 
....... 
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para o Brasil, como tende a evoluir 
uma razao diretamente relaciona
da a capacidade do sistema previ
denciario de fazer frente ao seu au
menta de gastos. Trata-se da razao 
contribuintes/ beneficiarios. 

0 Brasil apresenta hoje em dia, 
no Regime Geral da Previdencia 
Social, algo em torno de 2,2 con
tribuintes por beneficiario. A 
pergunta e: como se situara este 
numero em 2050? 

0 Brasil tem hoje cerca 
de 2,2 contribuintes por 
beneficiario da 
Previdincia. Esta razio 
caira para 1,02 em 2050 

Responder a esta questao de
manda estudos atuariais algo 
complicados, mas a pergunta po
de ser respondida de forma apro
ximada tendo-se como base a fra
<;ao esperada, ate 2050, da popu
la<;ao que se encontra entre 15 e 
59 anos (que ilustramos aqui co
mo "15-59") em rela<;ao a popula
<;ao com 60 a nos ou mais ("60+"). 

A hip6tese subjacente a proje
<;ao simplificada e que a rela<;ao 
contribuintesfbeneficiarios evo
lua, a partir de 2014, de forma 
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proporcional a razao 15-59/60+ 
da popula<;ao, sendo a evolu<;ao 
desta ultima determinada pelos 
modelos populacionais. Ou, co
mo procedemos neste artigo, de 
forma ligeiramente mais favora
vel, assumindo urn . pouco mais 
que a simples proporcionalida
de citada acima ( usamos a qui 
urn acrescirno linear de 35,2% 
ate 2050). 

Na ausencia de corre<;6es de 
rumo, a razao contribuintes I be
neficiarios passa de 2,2 no perio
do atual a algo em torno de 1,55, 
1,26 e 1 ,02, respectivamente, nos 
anos de 2030, 2040 e 2050. 

A titulo de exemplo, uma ra
zao contribuintesfbeneficiados 
igual a 1,02 significa que salarios 
de reposi<;ao medios da ordem 
de 82% do salario da ativa, como 
ocorre no Regime Geral da Previ
dencia brasileira, passam a im
plicar uma aliquota previdencia
ria media efetiva de 80,4 % (= 
82/1,02 %) da renda. 

No meio tempo, os mais jo
vens ja teriam emigrado em di
re<;ao a outras economias. E, a 
economia brasileira, em dire<;ao 
a informalidade. 

Rubens Penha Cysne e professor da 
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