
1

Destaque Depec  - Bradesco
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Pe
sq

ui
sa

s 
e 

Es
tu

do
s 

Ec
on

ôm
ic

os
Ano XIV - Número 179 - 03 de maio de 2017

Regras do Regime 
Geral de Previdência 
Social - RGPS

Fonte: Ministério da Fazenda, 
Previdência Social, Bradesco

Reforma da Previdência: efeitos esperados sobre as contas 
públicas e a taxa de desemprego

Myriã Tatiany Neves Bast
 Igor Velecico 

1  O valor do benefício passará a ser: 70% da média dos salários + (i) 1,5% para contribuições de 26 a 29 anos; (ii) 2,0% para contribuições de 
30 a 34 anos; 2,5% para contribuições acima de 35 anos.

A reforma da Previdência que está sendo enviada 
pelo governo ao Congresso deve contribuir de 
maneira importante para a sustentabilidade do 
sistema, além de ajudar na reorganização das 
contas públicas, apesar das diluições sofridas 
até aqui. Os impactos mais relevantes, em 
nossa visão, são (i) uma trajetória de gastos 
previdenciários R$ 480 bilhões inferior ao 
longo dos próximos 10 anos; (ii) redução da 
dívida/PIB e queda do juro estrutural; e (iii) o 
aumento da população economicamente ativa 

e do crescimento potencial. 

O texto original enviado ao Congresso (no 
fim do ano passado) trouxe como linha geral 
o estabelecimento de uma idade mínima para 
aposentadorias e a convergência de regras 
da Previdência, o que não mudou de maneira 
significativa, conceitualmente, até o momento. 
É importante notar que as novas regras valem 
apenas para as novas aposentadorias, não 
afetando os benefícios que já foram concedidos.

Tema Regra Atual Proposta

Idade mínima

Por idade: 60 para mulheres e 65 
para homens

Mulheres: 62 anos                                                     
Homens: 65 anos

Por tempo de contribuição: segue 
a regra 85/95

Regra de 
transição

Idade converge lentamente 
para os mínimos.                                                                
Mulheres: de 53 anos 
sobe 1 ano a cada biênio.                                                          
Homens: de 55 anos sobe 1 ano a 
cada biênio.

Tempo de 
contribuição

Por idade: 15 anos 25 anos
Por tempo de contribuição: 25 
anos para mulheres e 30 anos para 
homens

Valor da 
aposentadoria

Média dos maiores salários de 
contribuição, multiplicada pelo fator 
previdenciário

70% do valor médio de contribuição                                              
+ 1,5% se contribuir de 25 a 29 anos    
+ 2% se contribuir de 30 a 34 anos 
+2,5% se contribuir mais de 35 anos

Não há aposentadoria abaixo de 1 
salário mínimo.

Não há aposentadoria abaixo de 1 
salário mínimo

Regra 
automática

Quando a expectativa de sobrevida 
aumenta, as idades mínimas são 
ajustadas

Atualmente existe a aposentadoria por idade e 
por tempo de contribuição, cada uma com suas 
regras específicas. Com a proposta atualizada, 
haverá uma regra de transição, a partir da qual o 
valor do benefício se dará segundo uma fórmula 
que parte de 70% da média dos salários de 
contribuição, e sobe de maneira escalonada1. 
A regra de transição, por sua vez, adotará uma 

idade mínima progressiva, isto é, parte-se de 
55 anos para homens (53 anos para mulheres), 
e há aumento dessa idade mínima em 1 ano a 
cada 2 anos, uma vez promulgada a reforma. A 
convergência para a idade de 65 anos (homens) 
e 62 anos (mulheres) só será alcançada em 2038 
(2036 para mulheres). Apesar do prazo longo de 
convergência da idade mínima, o relatório em 
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Regras do Regime Próprio 
da Previdência Social 
(RPPS)

Fonte: Ministério da Fazenda, Previdência Social 
e “Solvência Fiscal de Longo Prazo dos Regimes 
Próprios de Previdência dos Estados e Municípios”, 
Caetano (2016), Bradesco

discussão no Congresso prevê elevação automática da 
idade mínima, no futuro, à medida que a expectativa 
de vida aumente no país, o que é bastante positivo do 
ponto de vista do equilíbrio fiscal. 

Um dos aspectos mais importantes da reforma 
é que a proposta pretende unificar o regime 
geral da previdência social (RGPS), que vale 
para todos os trabalhadores, e o Regime Próprio 
de Previdência Social (RPPS), que abrange os 
servidores federais. As reformas do RPPS desde 
1998 têm sido nesse sentido, de convergência entre 

os dois regimes, o que será ainda mais fortalecido 
com a aprovação da reforma. Para os estados e 
municípios, as novas regras preveem a criação de 
um fundo de previdência complementar ou adesão ao 
fundo criado pelo governo federal, o Funpresp. Caso 
estados e municípios não aprovem regras próprias de 
previdência em até seis meses após promulgada a 
reforma federal, esses entes estarão automaticamente 
submetidos às regras gerais válidas para a União. Ou 
seja, direta ou indiretamente, essa reforma tende a 
iniciar o ajuste previdenciário também nos governos 
regionais.   

Tema Regra Atual Proposta

Idade Mínima
Homens: 60 anos Mulheres: 62 anos                                                     

Homens: 65 anos
Mulheres: 55 anos

Tempo de 
contribuição

Homens: 35 anos 25 anos
Mulheres: 30 anos

Valor da 
aposentadoria

80% dos maiores salários de 
contribuição.

Mesma regra do RGPS, para quem 
entrou depois de 2003.
Integralidade e paridade para quem 
entrou no serviço público até 2003, 
desde que cumprida a exigência de 
idade mínima (55 e 60)

Regra de 
transição

Idade converge lentamente 
para os mínimos.                                                                
Mulheres: de 55 anos 
sobe 1 ano a cada biênio.                                                          
Homens: de 60 anos sobe 1 ano a 
cada biênio.

Em paralelo, a proposta enviada ao Congresso 
abrange outros benefícios da Previdência Social 
que não são aposentadorias, como a pensão por 
morte e os benefícios de prestação continuada 
(BPC). A primeira mudança, bastante importante, 
é o fim da possibilidade de acúmulo de benefícios, 
se o valor desses benefícios somados superarem 2 
salários mínimos. Segundo dados do governo, em 
2014, mais de dois milhões de pessoas acima de 50 
anos acumulavam aposentadoria e pensão. Com a 
nova regra, o trabalhador deverá decidir qual benefício 
desejará receber, caso o total acumulado supere esse 
limite.

Considerando o panorama político atual, 
acreditamos que a conclusão da reforma deverá 
ocorrer no terceiro trimestre. O processo de 
tramitação tende a ser mais longo do que a PEC do 
teto dos gastos, que foi aprovada em tempo recorde. 
As discussões tendem a ser maiores nesse caso, como 
tem sido evidenciado nas postergações dos prazos 
para a votação na Comissão Especial. De qualquer 
modo, do ponto de vista da estabilidade fiscal e da 

viabilidade de longo prazo do teto dos gastos públicos, 
o ideal é que não sejam realizadas desidratações 
relevantes da reforma ao longo de sua tramitação no 
Congresso nos próximos meses. 

Por sua vez, o efeito sobre as contas públicas 
é importante: sem a aprovação da Reforma da 
Previdência, o ajuste fiscal de médio prazo fica 
bastante comprometido. O déficit da previdência 
chegou a R$ 149 bilhões em 2016 e prevemos déficit 
de R$ 170 bilhões neste ano em parte, é verdade, pela 
queda das receitas com a recessão e com desonerações 
fiscais. Mas o problema central é o tamanho da despesa 
previdenciária. Em 2013, as contas da previdência 
eram deficitárias em pouco mais de R$ 56 bilhões e a 
perspectiva de aumento da longevidade dos brasileiros 
só aumentou a preocupação com esse tipo de dinâmica. 
Anualmente, o crescimento do número de beneficiários 
cresce ao redor 3,5%, enquanto o valor dos benefícios 
cresce mais de 10% ao ano desde 2007, em termos 
nominais. Assim, com o aumento do número de idosos 
nos próximos anos, essa conta mostraria tendência 
cada vez mais deficitária. 
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2  Há ainda o déficit do RPPS dos servidores públicos de estados e dos municípios, que não estão contabilizados aqui.
3  Essa estimativa pode ser maior, caso se considere a economia esperada com a mudança no regime dos servidores públicos. No entanto, ainda não 
possuímos dados suficientes para fazer essa estimativa.

Beneficiários, benefícios e déficit da Beneficiários 
(milhões)

Despesa com 
Benefícios 

(R$ bilhões)

Déficit      
(R$ bilhões)

RGPS 33,8 507,9 -149,8

RPPS 7,4 110,8 -72,2

Total 41,2 618,7 -222,0
Fonte: Previdência Social, STN, Bradesco

Número de beneficiários e 
Despesa por tipo de benefício

Fonte: Previdência Social, BEPS dezembro/2016, 
Bradesco

Beneficiários 
(milhões)

Despesa      
(R$ bilhões)

% da despesa 
total

Previdenciários 28,3 429,2 87,1
Aposentadorias 19,1 298,6 60,6
Idade 10,1 116,8 23,7
Invalidez 3,2 46,0 9,3
Tempo de Contribuição 5,7 135,8 27,6

Pensões por Morte 7,6 105,0 21,3
Auxílios 1,7 25,0 5,1
Salário-Maternidade 0,1 0,5 0,1
Outros (1) 0,0 0,0 0,0

Acidentários 0,8 11,3 2,3
Benefícios Assistenciais 4,6 51,9 10,5

Déficit do RGPS, rural e 
urbano em R$ bilhões 
constantes

-18,9 -24,3 -26,5 -25,7 -22,9 -2,4 2,4
12,5

29,4 33,3 31 30,7

5,8
-46,9

-38,6
-41,3 -46,6 -53,7 -58,5
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Total

Fonte: Previdência Social, Bradesco

Quando avaliamos o déficit da previdência também 
devemos levar em conta o déficit do Regime Próprio 

de Previdência Social. Considerando apenas o RPPS 
da União, o déficit já sobe para mais de R$ 220 bilhões2. 

A despesa com benefícios do RGPS não se 
trata apenas das aposentadorias, mas também 
pensões, auxílio e benefícios assistenciais. De 
fato, aproximadamente 60% dos gastos do RGPS 

são com aposentadorias, sendo que as pensões por 
morte respondem por outros 21% e os benefícios 
assistenciais, como renda mensal vitalícia e amparo 
para deficientes, outros 10%. 

Na versão que deve ser enviada ao Congresso, 
a Reforma deve implicar em uma diminuição 
de gastos de R$ 480 bilhões nos próximos 10 
anos, contendo a evolução do déficit de maneira 

relevante3. Sobre as contas públicas, esse gasto 
menor é fundamental para o cumprimento do teto 
dos gastos e, consequentemente, para a redução da 
dívida/PIB. 
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Evolução por tipo de despesa 
em % do PIB – Com Reforma 

da Previdência
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Evolução por tipo de despesa 
em % do PIB – Sem Reforma 
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Fonte: STN, Bradesco
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Outras despesas Obrigatórias

Salários Previdência

Fonte: STN, Bradesco

Déficit RGPS com e sem 
Reforma da Previdência 
– R$ bilhões correntes 

Fonte: Previdência Social, Bradesco
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Reforma_parecer
Economia de R$ 480 
bilhões em 10 anos

Sabemos que, sem as mudanças nas regras 
previdenciárias, o cumprimento do teto se torna 
muito difícil a partir de 2022. De fato, considerando os 
gastos de previdência, pessoal e as regras para saúde 
e educação, os outros gastos deveriam cair em média 
30% ao ano a partir de 2025 para cumprir o teto. Com 
a reforma, ainda será necessário um grande esforço 
de reestruturação fiscal, mas esses outros gastos terão 
que cair 20% em média, ao ano. Em resumo, a reforma 

da Previdência é o mais importante instrumento para 
que o teto seja crível e possível, mesmo reconhecendo 
a necessidade de continuado esforço fiscal nas demais 
despesas nos próximos anos. Além disso, é importante 
ter em mente que realizar a reforma é uma importante 
escolha de política pública, no sentido de que a reforma 
permitirá menos cortes em áreas importantes como 
investimentos públicos, saúde e educação, políticas 
de assistência social e subsídios.

Esses resultados comprovam a importância de que 
o projeto final preserve grande parte da economia 
fiscal hoje prevista. Caso contrário, o cumprimento 
do teto dos gastos se tornará bastante difícil. 

Uma proposta com outras mudanças, que diminuam 
a economia fiscal, levaria a uma nova discussão do 
tema em poucos anos, quando o cumprimento do 
teto se mostrar desafiador. Isto é, caso uma reforma 
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mais branda seja aprovada, em quatro ou cinco anos 
deveríamos novamente ter a discussão de como 
cumprir o teto dos gastos, talvez com novas reformas 
ou mesmo com uma revisão das regras do teto. A 
importância dessa regra já foi amplamente discutida, já 

que com o teto é possível observar a redução gradual 
da relação dívida/PIB. Segundo nossos cálculos, e 
supondo um crescimento de 3% do PIB a partir de 2019 
(e cumprimento do teto de gastos em todos os anos), 
essa relação começaria a decrescer a partir de 2021. 

Outro ponto importante a se ter em mente é que essa 
reforma leva o nosso sistema previdenciário para 
mais perto dos padrões internacionais. Atualmente, 
nosso gasto é muito superior ao de outros países 
com mesmo percentual da população acima de 60 

anos. De fato, gastamos quase o mesmo que a 
Alemanha ou Japão (em proporção do PIB), mesmo 
tendo apenas 10% da população com mais de 60 
anos, contra 26% no caso alemão e 30% no caso 
japonês.

A reforma da Previdência permitirá uma queda do 
risco país e aumento do crescimento, que produzirá 
uma maior queda da taxa de desemprego. Antes de 
abordarmos o efeito da PEC sobre as dinâmicas do 
mercado de trabalho, é importante levantar a discussão 
de equilíbrio geral e parcial. Tem sido muito comum 
observar análises do impacto do teto de gastos ou 
da reforma da Previdência sobre as contas públicas 
(por exemplo, a relação dívida/PIB), sem que seja 
feita uma hipótese de mudança importante do ritmo 
de crescimento da economia. Por exemplo, o gráfico 
a seguir ilustra a relação dívida/PIB com e sem o teto 
dos gastos, para o mesmo ritmo de crescimento da 

economia, de 3%. Essa é tipicamente uma análise de 
equilíbrio parcial, pois é provável que, sem a reforma, 
o crescimento de longo país seja inferior a 3,0%, o que 
torna a dinâmica pior do que a indicada no gráfico e, 
talvez, insustentável sem aumento de impostos ou da 
inflação. Alternativamente, é possível apostar em um 
cenário em que os juros reais caem substancialmente e 
o crescimento se acelera – como o intermediário descrito 
no gráfico – sem a reforma? É improvável, por isso as 
análises de equilíbrio geral devem levar em conta o fato 
de que a reforma irá afetar tanto os juros de equilíbrio 
da economia como o crescimento potencial futuro. Em 
2015, por exemplo, a percepção de desequilíbrio fiscal 
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Relação dívida bruta/
PIB com crescimento 
de 3% a partir de 2019

Fonte: BCB, Bradesco
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estrutural produziu deterioração em vários indicadores 
da economia. A taxa de câmbio depreciou de maneira 
expressiva (chegando a atingir o nível de R$/US$ 
4,25 no auge da crise) e o mesmo ocorreu nos preços 
de ativos financeiros (a curva de juros chegou a se 

aproximar do patamar de 17%) e o CDS (Credit Default 
Swap, uma medida de risco país) de 10 anos chegou 
a quase 600 pontos. Apesar da grande ociosidade na 
economia, a inflação não cedia como o esperado em 
função das incertezas fiscais, entre outros fatores.

Além do aspecto fiscal, há implicações importantes 
da reforma da previdência sobre a macroeconomia 
do mercado de trabalho. De um lado, o aumento da 
idade de aposentadoria tende a ampliar a oferta de 
trabalho e, de outro, a redução esperada nos juros 
e o aumento do PIB potencial tendem a aumentar 
a demanda por trabalho. Para avaliar esse efeito, 
inspirado no episódio de 2015, simulamos o impacto 
de uma incerteza fiscal renovada sobre o PIB e o 
desemprego, levando em consideração, entretanto, 
que as condições iniciais do experimento são hoje 
diferentes daquelas da época: a inflação continuou 
desacelerando, a taxa de juros já está em queda 
e a economia mundial ensaia uma reação, dentre 
outros aspectos4. Adicionalmente, assumimos no 
cenário base que a Reforma da Previdência consegue 
manter a taxa de participação da população estável 
durante os próximos cinco anos. Isso equivale a um 
aumento permanente da população economicamente 
ativa (PEA) da ordem de 1,5 milhão de pessoas e é 
compatível com uma elevação de 8 p.p. da taxa de 
participação da população entre 55 e 64 anos, dos 
atuais 56% para algo em torno de 64%.

O resultado líquido é que, com a reforma, o 
patamar de crescimento mais do que compensa a 
elevação da PEA e a taxa de desemprego, ao final 
de 2022, estaria em patamar quatro pontos inferior 

à situação em que não há reforma e há dúvidas 
sobre a sustentabilidade das contas públicas. 
Obviamente, as simulações realizadas aqui contêm 
inúmeras hipóteses simplificadoras. A principal delas 
talvez seja a de que a economia brasileira voltará a 
crescer entre 2,0% e 2,5% a partir de 2018, mesmo 
sem que haja confiança na sustentabilidade das contas 
públicas, o que parece uma hipótese forte em equilíbrio 
geral. Seria perfeitamente plausível construir um 
cenário de estabilidade do PIB per capita (crescimento 
mais próximo de 1%), conforme vimos na década de 
1980, mas optamos por um cenário mais conservador, 
uma vez que a diferença entre os cenários já se 
mostrou elevada.

Parte da “instabilidade” desse equilíbrio parcial 
pode ser vista na tabela a seguir. Em um cenário 
negativo5, e assumindo um ponto de partida de 100% 
de dívida/PIB e custo de financiamento de 7% em 
termos reais, o superávit necessário para estabilizar a 
dívida como proporção do PIB é de aproximadamente 
4,8%6. Assumindo que não haja aumentos de carga 
tributária e que as despesas não sejam controladas 
pela PEC dos gastos, o déficit fiscal em 2022 estaria 
em cerca de 0,3% - ou seja, o esforço fiscal necessário 
seria da ordem de R$ 290 bilhões. Nas condições 
atuais, com o teto sendo cumprido, esse esforço para 
estabilização em 2022 seria de R$ 160 bilhões.

4  Em nossa simulação, o aumento da incerteza fiscal ocorre entre o meados de  2017 e o começo de 2018, com elevação do risco país e depreciação 
moderada do real frente ao dólar. A partir daí, assumimos que a piora das contas públicas se traduz em uma taxa de crescimento menor: no cenário base, 
assumimos um cenário de crescimento de 3% no médio prazo, enquanto no cenário alternativo esse crescimento se estabiliza entre 2,0% e 2,5% (após o 
impacto negativo de 2017 e 2018). 
5  No qual o limite do teto dos gastos passará automaticamente a ser visto como não crível, e a dinâmica da razão dívida/PIB não seja mais governada pelo 
teto dos gastos, mas sim pelos déficits públicos e pelo custo de financiar a dívida, que tende a aumentar de maneira substancial, pelo aumento do risco.
6  Considerando crescimento do PIB entre 2% e 2,5%.
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Crescimento do PIB
Taxa de  

juros real -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4%

80%

2% 3,3% 2,4% 1,6% 0,8% 0,0% -0,8% -1,5%
3% 4,1% 3,2% 2,4% 1,6% 0,8% 0,0% -0,8%
4% 4,9% 4,0% 3,2% 2,4% 1,6% 0,8% 0,0%
5% 5,7% 4,8% 4,0% 3,2% 2,4% 1,6% 0,8%
6% 6,5% 5,7% 4,8% 4,0% 3,1% 2,3% 1,5%
7% 7,3% 6,5% 5,6% 4,8% 3,9% 3,1% 2,3%
8% 8,2% 7,3% 6,4% 5,5% 4,7% 3,9% 3,1%

90%

2% 3,7% 2,7% 1,8% 0,9% 0,0% -0,9% -1,7%
3% 4,6% 3,6% 2,7% 1,8% 0,9% 0,0% -0,9%
4% 5,5% 4,5% 3,6% 2,7% 1,8% 0,9% 0,0%
5% 6,4% 5,5% 4,5% 3,6% 2,6% 1,7% 0,9%
6% 7,3% 6,4% 5,4% 4,5% 3,5% 2,6% 1,7%
7% 8,3% 7,3% 6,3% 5,3% 4,4% 3,5% 2,6%
8% 9,2% 8,2% 7,2% 6,2% 5,3% 4,4% 3,5%

100%

2% 4,1% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -1,9%
3% 5,1% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0%
4% 6,1% 5,1% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
5% 7,1% 6,1% 5,0% 4,0% 2,9% 1,9% 1,0%
6% 8,2% 7,1% 6,0% 5,0% 3,9% 2,9% 1,9%
7% 9,2% 8,1% 7,0% 5,9% 4,9% 3,9% 2,9%
8% 10,2% 9,1% 8,0% 6,9% 5,9% 4,9% 3,8%

D
ív

id
a 

B
ru

ta

Superávit primário 
necessário para estabilizar 
dívida/PIB

Fonte: Bradesco

As simulações aqui desenhadas pressupõem 
que a escolha de política pública seja a de fazer 
o ajuste primordialmente através dos gastos, 
ao invés do aumento de impostos. O teto dos 
gastos públicos é um importante sinalizador dessa 
escolha e a reforma da previdência irá tornar viável 
essa estratégia. Aumentos de impostos sempre se 
colocam como alternativa ao ajuste dos gastos, mas 
o descompasso do nível de despesas no Brasil com o 
resto do mundo – especialmente na previdência – não 
é salutar. Para um país de renda per capita baixa como 
a brasileira, com baixa produtividade e dificuldades de 
crescimento e geração de empregos, o aumento de 
impostos é uma escolha que deveria ser feita apenas 
após as despesas e regras estarem mais alinhadas 
aos países de renda e distribuição semelhante à 
brasileira, de forma a preservar nossa competitividade 
relativa. Por fim, ainda que a reforma seja crucial para 
a sustentabilidade de longo prazo das contas públicas, 
acelerar o crescimento potencial do país depende de se 
avançar em reformas que melhorem as instituições e a 
segurança jurídica, favoreçam a abertura comercial e a 
competição, aproximem o país da fronteira tecnológica 
e acelerem a acumulação de capital humano através 
do emprego das melhores práticas em educação.   

A reforma da Previdência, portanto, tem um papel 
bastante importante para a dinâmica das contas 
públicas daqui para frente. A sustentabilidade 
da dívida pública depende, em última instância, 
da aprovação de uma reforma capaz de conter 
o aumento acentuado desses gastos, já que 
assim será possível o cumprimento do limite 
estabelecido pelo teto dos gastos. Essa economia 
permitirá que a relação dívida bruta sobre o PIB volte 
a ceder, após fortes aumentos nos últimos anos, 
que acabaram levando o país a perder o grau de 
investimento. É importante notar que a aprovação da 
medida não só contribui com a dinâmica da economia 
contendo a relação dívida/PIB, mas também deve 
ter um efeito positivo sobre o crescimento em si. 
A confiança e o ambiente macroeconômico mais 
organizado contribuem para a volta dos investimentos 
e do crescimento, mudando a percepção dos agentes 
quanto à sustentabilidade das contas públicas. Por 
fim, é importante notar que mesmo que a reforma 
leve a um aumento da PEA, ampliando a oferta 
no mercado de trabalho, a taxa de desemprego 
esperada é significativamente mais baixa no cenário 
com reforma, justamente pelo crescimento mais 
acelerado.
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O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os 
dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma 
hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, 
ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o 
BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade 
e uso. A reprodução total ou parcial desta publicação é expressamente proibida, exceto com a autorização do Banco BRADESCO ou a citação por completo da fonte (nomes 
dos autores, da publicação e do Banco BRADESCO).
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