
1

Destaque Depec - Bradesco

O Brasil discute a aprovação da reforma da previdência neste ano, necessária tanto para a sustentabilidade
do sistema previdenciário quanto para a manutenção do teto de gastos. Além do tema da sustentabilidade, a
questão fiscal é importante porque eleva a poupança doméstica e diminui a percepção de risco da economia,
potencialmente aumentando investimentos domésticos e internacionais. E, como consequência direta dessa
queda de risco, há elevação do crescimento e redução da taxa de juros de equilíbrio da economia. Em média,
países que fizeram uma reforma da previdência apresentaram alta de 3 p.p. no nível do PIB, comparativamente
à tendência verificada antes da reforma, com parte importante desse efeito sendo percebido na economia em
até 2 anos.

Resumo da literatura

O aumento da proporção de idosos na população produz dois efeitos na taxa de crescimento do PIB per capita:
o primeiro, negativo, se dá pela queda da produtividade agregada, com menos pessoas no mercado de
trabalho; o segundo, positivo, se dá pelo aumento em capital humano por jovem, o que pode contrabalancear o
primeiro. A evidência empírica sugere que a magnitude do primeiro efeito tende a ser dominante.
Adicionalmente, o envelhecimento também gera uma pressão importante sobre as contas públicas, com
pagamento crescente de aposentadorias, elevação dos gastos com saúde e, portanto, redução da poupança
pública.1

A teoria do ciclo de vida diz que os indivíduos suavizam seu consumo ao longo da vida e usam a poupança
acumulada durante a juventude para a aposentadoria. Assim, um aumento da expectativa de sobrevida, não
compensado por estímulos adicionais para permanência no mercado de trabalho, levaria a uma mudança
automática de comportamento, com elevação da poupança privada. No entanto, o comportamento dessa
poupança depende de variáveis mais complexas, como diferenças geracionais, regionais, além de incentivos de
políticas públicas; por isso, a combinação do comportamento das poupanças privada e pública pode levar a
diferentes equilíbrios.

Ainda assim, a preocupação com os efeitos adversos sobre a produtividade e a renda per capita tem levado
vários países a adotarem mudanças em seus sistemas previdenciários, inclusive criando incentivos para
aumentar a poupança individual – tentando garantir um aumento agregado da poupança ao longo do tempo. O
desenho desses incentivos também é complexo; afinal, existem indivíduos que não poupam ao longo da vida e
que, em caso de aumento da idade mínima de aposentadoria, podem não alterar sua decisão de poupança. Há
também indivíduos que poupam ao longo da vida e que se houver expectativa de redução do valor da
aposentadoria podem aumentar a poupança privada para compensar a perda de benefício esperado. Esses
mesmos indivíduos também podem aumentar a poupança em caso de elevação da idade mínima exigida, já que
ficarão mais tempo trabalhando. Mas essas reformas são capazes de atenuar esses efeitos?

Em estudo do Banco Central Europeu (BCE)2 para os países da união monetária, estima-se aumento médio de
3,6 p.p no crescimento do PIB per capita em um cenário com aumento da idade mínima, comparativamente ao
cenário sem nenhuma alteração. O aumento de idade considerado no estudo seria compatível com elevação da
expectativa de sobrevida. Por sua vez, a taxa de emprego seria 3,8 p.p maior segundo a mesma estimativa do
modelo estilizado. Há evidências de que outros tipos de reformas teriam pouco ou nenhum efeito sobre PIB e
emprego, como aumento da taxa de contribuição previdenciária, ainda que possam corrigir distorções na
distribuição de renda.
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1 “The Effect of Population Ageing on Economic Growth, the Labor Force and Productivity”, NBER Working-Papers, 2016.
2 “The Effect of Population Ageing on Economic Growth, the Labor Force and Productivity”, ECB 2018. 
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Assim, em um modelo estilizado, uma reforma do sistema previdenciário que eleve a idade mínima de forma a
compensar o aumento da taxa de sobrevida conseguiria amenizar os efeitos negativos do envelhecimento
populacional sobre o PIB per capita, já que mantém os trabalhadores ativos e estimula o consumo (+4,1 p.p em
relação ao cenário sem reforma).

Em uma outra análise, Karam et al. (2010) utilizam um modelo paramétrico para cinco grupos de países3 para
estimar os efeitos de alguns tipos de reformas sobre o mercado de trabalho e o crescimento no curto e longo
prazo. Da mesma forma que no estudo do BCE, a elevação da idade mínima é o tipo de reforma que apresenta
maior impacto sobre o crescimento. Em relação ao cenário sem reforma, o aumento da idade mínima em 2
anos elevaria o PIB em 1 p.p. no curto prazo e em 4,5 p.p. em até 40 anos.4 Além disso, na maior parte dos
países o efeito é praticamente nulo nos primeiros seis anos, com efeito crescente após esse período.

Uma elevação da idade mínima estimula a permanência no mercado de trabalho, que em geral garante
rendimentos mais elevados e diminui o horizonte esperado de uso das reservas feitas ao longo da vida. A
combinação desses efeitos tende a reduzir a poupança privada e estimular o consumo nos anos adicionais de
trabalho. A economia fiscal, por sua vez, estimula o aumento da participação do setor privado nos
investimentos e a redução do custo de capital. Para todas as regiões, os autores encontram aumento do PIB
desde o primeiro ano após a reforma, mas os efeitos sobre consumo e investimento variam. Nos EUA, por
exemplo, o consumo e os investimentos crescem mais do que no cenário base em todos os anos após a
reforma.

Barrel et al. (2009) também estimam um aumento importante do crescimento esperado, diante da elevação
no período ativo dos indivíduos, utilizando dados do Reino Unido. Segundo os autores, um ano a mais de
trabalho – resultado de um aumento da idade mínima para aposentadoria, por exemplo – poderia gerar
elevação de 1 p.p no nível do PIB depois de dois anos, com aumento permanente de 1,7 p.p. após seis anos.

Experiência internacional

Países da OCDE têm recorrentemente feito ajustes no sistema previdenciário, basicamente por conta da
combinação de aumento do número de idosos na população e pressão sobre as contas públicas, além da
preocupação com o aumento da pobreza entre os jovens. A medida mais comum tem sido o aumento do
incentivo ao trabalho, elevando a idade mínima de aposentadoria. Outras medidas comuns foram: i) alterar o
mecanismo de reajuste dos benefícios para índices historicamente menores; ii) elevar as alíquotas de
contribuição e iii) aumentar o incentivo para sistemas privados de previdência. Ainda assim, poucos estudos
trazem resultados empíricos dos efeitos desses ajustes. A experiência recente mostrou que países com sérios
problemas de financiamento, como a Grécia, tiveram aumentos expressivos no risco país e precisaram realizar
ajustes fiscais severos, inclusive no sistema previdenciário, para sanar as contas públicas e voltar a crescer.

O Chile, por sua vez, é um exemplo diferente, já que realizou mudanças mais profundas em 1981, com
substituição do sistema de repartição para um de capitalização privado e de contribuição definida. Essa
reforma fez parte de um pacote mais amplo de mudanças estruturais, que contou com reforma trabalhista,
mudanças nos mercados de capitais e medidas liberais de maneira ampla. Os impactos macroeconômicos da
reforma da previdência foram analisados por Corbo e Schmidt-Hebbel (2003), que estimaram que cerca de 25%
do aumento da poupança e dos investimentos nos anos seguintes foram resultantes da reforma. Além disso, os
autores estimam que o aumento da produtividade total dos fatores entre 1980 e 2011 foi entre 12% e 27%
explicado pelas mudanças no sistema previdenciário. Os autores também estimam que, do crescimento médio
de 4,6% pós-reforma, 10% são atribuídos aos efeitos diretos e indiretos das alterações na previdência.

3 EUA, Europa, Japão, Ásia Emergente e Outros. 
4 Elevação mínima média de 2 anos, mas os autores consideraram aumentos específicos para cada região – o necessário para estabilizar a relação dívida/PIB. 
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A Colômbia promoveu uma mudança similar, substituindo o sistema de repartição por um de capitalização
privado. Em estudo do Banco Mundial, a estimativa era um aumento de até 10% no PIB de longo prazo pelo
aumento da poupança em um modelo de gerações sobrepostas.

Efeitos sobre o crescimento brasileiro

Resumindo todos os efeitos encontrados na literatura internacional aqui pesquisada, podemos inferir alguns
cenários de crescimento do PIB brasileiro com a elevação da idade mínima para aposentadoria (Tabela 1). Em
média, o efeito encontrado mostra uma elevação de 3 p.p no PIB em até dois anos após a aprovação da elevação
da idade mínima.

Em adição à experiência internacional aqui pesquisada, o Ministério da Economia consolidou expectativas de 64
analistas sobre o crescimento do PIB no cenário com e sem previdência, reportado no relatório Prisma Fiscal.5 No
gráfico a seguir, ilustramos essas estimativas bem como a trajetória sugerida pela mediana da literatura quando
se adiciona o efeito esperado da reforma à tendência de crescimento do PIB brasileiro desde 1998, último ano
em que o país tentou aprovar uma idade mínima de aposentadoria.

Tabela 1: Efeito sobre nível do PIB
Acréscimo em pontos percentuais, em relação ao cenário sem alteração da idade mínima

*Único caso empírico.
Fonte: Autores citados, Bradesco

Curto 

prazo

Longo 

Prazo
PIB/capita

BCE +3,6

Karam (2010) +1 +4,5

Barrel (2009) +1 +1,7

Colômbia +10

Brasil (est. Gov) +2,9

Chile (2003)* +4,6

Gráfico 1: Estimativa para o nível do PIB
Estimativas Prisma e efeito da literatura

* Prisma Fiscal: mediana com reforma da previdência: 3,45%; mediana sem reforma da previdência: 0,75%
Fonte: Autores citados, Prisma Fiscal, Bradesco
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5 http://www.economia.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/prisma-fiscal/especiais/2019-04-15_boletim-especial-nova-previdencia.pdf
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A variância numérica dos efeitos esperados na literatura é grande, mas é claramente favorável à hipótese de
que a reforma da previdência contribui para acelerar o crescimento. No caso brasileiro – em adição ao que a
mediana da literatura indica – é possível que haja alguma aceleração adicional do PIB em função da
recuperação cíclica que se seguirá na esteira da redução da incerteza fiscal. O governo brasileiro estimou que as
mudanças propostas na previdência devem elevar o PIB médio em 2,9 p.p nos próximos cinco anos,
comparativamente ao cenário sem qualquer alteração. Em sua estimativa, o governo utilizou o efeito da
aprovação da reforma proposta sobre os gastos públicos. A economia diminuiria a dívida pública e teria efeito
baixista sobre a taxa de juros, afetando positivamente o crescimento econômico.

Essas simulações se referem a efeitos de médio prazo da reforma, mas há canais de transmissão de mais curto
prazo. Um dos efeitos esperados é a redução da percepção de risco-país. Estimamos que a relação dívida/PIB
seria reduzida em 21 p.p até 2030, considerando que a economia gerada pela reforma – conjuntamente a
outras medidas – seja suficiente para garantir o cumprimento da regra do teto dos gastos.

Com essa redução da dívida pública e mantendo os fundamentos de contas externas, é razoável esperar uma
melhora de risco, com mudança no rating soberano. Atualmente, o Brasil tem nota BB- e está no grupo de
países com investimento especulativo. Para voltarmos a ser grau de investimento seriam necessárias três
revisões de nota, o que tende a levar tempo. De qualquer forma, ao caminhar na direção de recuperar o grau
de investimento, o CDS deveria cair para entre 140 e 100 pontos – uma redução de 30 a 70 pontos em relação
ao patamar atual.

Mesmo antes da recuperação do grau de investimento, a redução do CDS tende a contribuir para aumentar a
atratividade do país aos olhos dos investidores externos. Assim, o fluxo de investimentos deveria aumentar
com a diminuição do risco, elevando a poupança externa e contribuindo positivamente para o crescimento de
médio prazo.

A reforma da previdência deve produzir efeitos importantes sobre o nível do PIB, com parte desse impacto já
observada nos primeiros anos pós-reforma. No curto prazo, um provável vetor de impulso de crescimento é a
redução de percepção de risco, com queda do custo de capital, atraindo investimentos estrangeiros e
favorecendo os investimentos domésticos.

Gráfico 2: CDS e grupo de classificação de rating soberano

Fonte: Bloomberg, Bradesco
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Gráfico 2: CDS sugerido pela classificação de rating soberano

Fonte: Bloomberg
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