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Opiniio 

Manter a rela<;ao entre aposentadoria e salario da ativa 
exige que aliquotas subam. Por Rubens Penha Cysne 

A Previdfncia e a 
.regrade repartic;ao 

regra biisica de equili
bria on;amentario no 
sistema de previden
cia, usualmente deno

minada "regrade reparti~ao", de
ve necessariamente permear 
quaisquer discussoes sobre re
forma previdenciaria. 

Para ficar claro como funciona 
tal regra, tomemos uma econo
mia com apenas do is individuos, 
urn jovem e o outro idoso. Supo
nhamos que, inicialmente, o sa
lario da ativa de cada individuo 
seja igual a R$ 100. E que a ali
quota de contribui~ao previdenc 
ciaria seja igual a 30%. 

Neste caso, se o individuo ido
so se aposenta, 0 montante total 
disponivel para custear sua apo
sentadoria sera igual . a R$ 30 
(30% do salario de R$ 100 do in
dividuo jovem). Sua aposentado
ria podera superar este montan
te. Mas neste caso o individuo jo
vem tera que pagar acima de 30% 
de seu salario. Ou aumentando a 
sua aliquota previdenciaria ou o 
seu imposto de renda. Imposto 
este que, a principia, poderia 
tambem ser direcionado para 
outras despesas piiblicas. 

Os.que se posicionarem a favor 
de urn salario de aposentadoria 
maior para o idoso (que recebia 
R$ 100 e passou a receber apenas 
R$ 30) poderao ser a.tendidos. Bas
ta que convenc;am o mais jovem a 
contribuir com mais do que 30% 
da sua renda. Para que o idoso se 
aposente com 100% do seu salario, 
por exemplo, o jovem devera con
tribuir com 100% da sua renda. 

Caso se sinta injustic;ado por 
contribuir mais sem esperanc;a 
de receber no futuro, entretanto, 
o individuo jovem podera tam
bern preferir nao trabalhar, tra
balhar no setor informal ou se 
mudarpara outra economia. Em
bora possa arbitrar aliquotas de 
contribuic;ao e impastos, o go
verna nao pode impedir este tipo 
de decisao individual. 

Se o individuo optar por uma 
destas tres alternativas, o salario 
de aposentadoria daquele que se 
· aposentou nao podera mais ser 
igual nem a R$ 100 nem a R$ 30. 
Mas sim igual a zero, pois o iinico 
individuo jovem disponivel para 
trabalhar e sustentar sua aposen
tadoria decidiu nao mais ser con
tribuinte do sistema. 

Neste exemplo simplificado a 
relac;ao contribuintefbeneficia
rio e igual a 1. E o salario de apo
sentadoria que satisfaz a regrade 
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repartic;ao e igual a 30% do sala
rio da ativa. Tudo ficaria econo
micamente mais facil se houves
se 2 contribuintes, e nao apenas 
1, para cada beneficiario. 

Neste caso, uma aliquota de 
contribui~ao de 30% poderia ge
rar urn salario de reposi~ao de 
R$ 60, e nao mais de apenas R$ 30. 
De fato, agora seriam 2 contri
buintes pagando R$ 30 cada, para 
o iinico aposentado. Vis to por ou
tro lado, urn salario de aposenta
doria de R$ 100 demandaria uma 
aliquota de 50% de cada contri
buinte, e nao mais de 100%. E facil 
entender que uma rela~ao de 
contribuintes sobre beneficiarios 
igual a 4 demandaria apenas 25% 
de contribui~ao para uma apo
sentadoria de 100% da renda da 
ativa, e assim por diante. 

Aumento da idade 
minima de 
aposentadoria 
representa um dos 
caminhos possiveis 

A dificuldade no caso brasilei
ro e que, em fun~ao da maior lon
gevidade e de estarem nascendo 
menos pessoas, a rela~ao contri
buintefbeneficiario esta se redu
zindo, e nao aumentando. Se a 
sociedade quer manter a rela~ao 
entre salario de aposentadoria e 
salario da ativa, as aliquotas tern 
que aumentar como tempo. 

Tomemos, para fins de facil en
tendimento, apenas as aposenta
dorias regidas pelo Regime Geral 
da Previdencia Social (INSS). Isto 
exclui do contexto deste artigo o 
importante debate sobre equida
de entre rendimentos de aposen
tadoria no setorpiiblico e privado. 

Afonso (2016) calcula, relativa
mente ao INSS, urn salario medio 
de reposic;ao em tomo de 82,5% do 
salario da ativa. Por outro lado, o 
ultimo niimero disponivel do Da
taprev, relativo a 2015, mostra 
uma relac;ao de 2,15 contribuintes 
para cada beneficiario do INSS. Is
to faz com que a aliquota de con
tribuic;ao que equilibra receitas e 
despesas seja de 38,4% (= 
82,5/2,15) da folha salarial. 

A titulo de comparac;ao, a ali
quota efetiva paga pelos contri
buintes do INSS girou em 2015 
em torno de 28,7%, o que gera 
urn salario de aposentadoria de 
apenas 61,6% (= 0,287*2,15) do 
salario da ativa. A diferenc;a de 

61,6% para 82,5% do salario da 
ativa e atualmente coberta por 
fontes de receita fiscal adicionais 
as contribui~oes previdenciarias. 

Para ilustrar o problema coloca
do pela evoluc;ao etaria da popula
~ao brasileira, apresentamos no 
grafico duas evoluc;oes da aliquota 
de contribuic;ao entre 2015 e 2060. 
A primeira e aquela que man tern o 
salario atual de 61,6% do salario da 
ativa, dependendo de taxac;ao adi
cional dos contribuintes para che
gar aos 82,5% atuais. Seu valor em 
2015, como vimos anteriormente 
ede28,7%. 

A segunda e aquela que equili
bra o INSS com urn salario de 
aposentadoria igual aquele vi
gente em 2015, da ordem de 
82,5% do salario da ativa, sem a 
necessidade de complementa
~ao com outras receitas fiscais. 
Como vimos, seu valor em 2015 
foi igual a 38,4%. 

Em ambos os casos se utilizam 
as proje~oes demograficas brasi
leiras e a hip6tese otimista que a 
relac;ao contribuintesfbeneficia
rios evolua, pelo incentivo a 
maior formaliza~ao do trabalho, 
mais favoravelmente do que are
lac;ao entre a populac;ao em ida
de de trabalho e aquela em idade 
de aposentadoria. 

E interessante observar que, 
mesmo no caso de apenas man
ter o atual salario de aposenta
doria determinado pela regra de 
reparti~ao, a aliquota sobre a fo
lha salarial atinge em 2060 urn 
valor impossfvel de ser efetiva
mente alcan~ado na pratica, de 
68,9% (= 61,6/0,893), onde 0,893 
reflete a rela~ao contribuin
tefbeneficiario prevista para 
2060. Trata-se da barra interna 
do grafico. A aliquota que per
mite o equilibria atuarial com o 
atual salario de aposentadoria 
de 82,5% e ainda mais proibitiva, 
alcanc;ando 92,3% 
(=0,825/0,893) da folha salarial. 

Conclui-se em ambos os casos 
que ha uma necessidade imperio
sa de se rever, o mais rapidamente 
possivel, as regras atuais que re
gem o sistema previdenciario bra
sileiro. Urn aumento da idade mi
nima de aposentadoria, ao elevar 
no longo prazo a traj'et6ria da rela
c;ao contribuintesfbeneficiarios 
em relac;ao aquela com a qual aqui 
trabalhamos, representa urn dos 
caminhos possiveis. 

Rubens Penha Cysne e professor da 
FGV-EPGE. 
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