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Tudo indica que a reforma da previdência será a primeira prioridade na agenda de reformas brasileira em 2019. A 
previdência social no Brasil tem como base um sistema de repartição, no qual os benefícios previdenciários dos 
aposentados são financiados pelas contribuições dos ativos. Há, basicamente, dois regimes, o RGPS (Regime Geral da 
Previdência Social), dos trabalhadores da iniciativa privada, e o RPPS (Regime Próprio de Previdência Social), dos 
servidores públicos. Ao longo do tempo, as regras de concessão da previdência, diante do envelhecimento da 
população, foram colocando desafios à sustentabilidade do sistema, suscitando reformas tanto no RGPS quanto no 
RPPS entre as décadas de 90 e 2000. Mesmo com essas reformas, os regimes são deficitários. Atualmente, as despesas 
previdenciárias são a maior despesa primária e aquela que mais rapidamente cresce do governo federal. A médio 
prazo, sem ajuste na previdência, não há como se cumprir a regra constitucional do teto do gasto, necessária para 
estabilização da dívida pública sem aumento de impostos.  

Enfrentando desafios demográficos parecidos com os do Brasil, outros países latino-americanos também 
reformaram a previdência social. Ao final desse relatório, segue um resumo das principais regras de previdência do 
Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. 

O fato é que o rápido envelhecimento das populações na América Latina (e no mundo) tornam a discussão sobre 
como se financiar a aposentadoria da crescente população idosa uma questão absolutamente crucial. Até 2030, a 
população com mais de 65 anos corresponderá a 25% da população em idade ativa no Chile, 20% na Argentina, Brasil 
e Colômbia, e 15% no Uruguai. Como comparação, nos EUA atualmente, a população com mais de 65 anos corresponde 
a 24% da população em idade ativa.  

Tabela 1: Taxa de Dependência de Idosos (População com mais de 65 anos/ População de 15-64 anos) 
 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017 2020P 2030P 2040P 2050P 

Argentina 8,8 11,0 13,4 15,0 16,0 16,3 17,5 18,1 20,2 23,1 28,5 

Brasil 5,9 6,6 6,5 6,7 7,8 9,9 12,3 13,7 19,8 26,8 36,7 

Chile 8,6 9,0 9,2 9,8 11,4 13,5 16,2 17,9 25,1 32,7 39,2 

Colômbia 6,3 6,6 6,7 7,0 7,4 8,7 11,1 12,6 18,8 25,5 33,0 

México 6,6 7,5 7,5 7,5 8,3 9,2 10,3 11,3 15,0 21,8 29,2 

Peru 6,5 6,7 6,8 6,9 8,0 9,6 10,9 11,7 15,4 20,4 26,6 

Uruguai 12,8 14,1 16,8 18,7 21,0 21,9 22,8 23,3 26,7 30,5 35,0 

Alemanha 17,1 21,6 23,8 21,5 24,3 31,2 32,8 34,2 44,9 52,8 54,4 

EUA 15,2 16,3 17,6 19,2 18,7 19,4 23,5 25,7 33,2 35,6 36,4 

Espanha 12,7 15,4 17,6 20,1 24,4 25,2 29,5 31,2 41,4 57,8 71,2 

Fonte: Banco Mundial 

Dos cinco países descritos nesse relatório, apenas no Chile o regime de aposentadorias é totalmente baseado no 
acúmulo de poupança em contas individuais. Nos demais países, regimes de capitalização individual convivem (e em 
alguns casos, competem) com sistemas de repartição. Na verdade, entre os países latino-americanos, além de Chile, 
apenas Bolívia (que recentemente nacionalizou as gestoras das contas individuais, mas manteve o sistema de 
capitalização em contas individuais), e alguns países da América Central optaram por regimes exclusivamente de 
capitalização obrigatória e individual. 

A Argentina teve um regime de capitalização individual entre 1994 e 2008. Atualmente, o país conta apenas com um 
regime de repartição (SIPA - Sistema Integrado Provisional Argentino), que continuou existindo em paralelo ao extinto 
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regime de capitalização individual, cujos recursos acumulados até 2008 foram transferidos ao governo e aos 
contribuintes segurados pelo SIPA. Com isso, a Argentina é o único caso de país que implementou uma reforma da 
previdência com criação de regime de capitalização individual e depois voltou atrás. De resto, as regras previdenciárias 
argentinas são similares às brasileiras: contribuição de 11% por parte do empregado (até o teto) e de 10,17% a 12,71% 
pelo empregador (sem teto), idade mínima de 65 anos (60 anos para mulheres) e 30 anos de contribuição. 

Nos demais países temos regimes de repartição e de capitalização que concorrem entre si (modelo adotado no 
México, Colômbia e Peru) ou são complementares (caso do Uruguai). Na prática, o modelo uruguaio garante 
aposentadorias mais baixas com o regime de repartição e financia aposentadorias mais elevadas através do regime de 
capitalização individual.  

No México, o regime de repartição serve como regra de transição para os que já contribuíram para o regime de 
repartição e como garantia de uma aposentadoria mínima para todos, uma vez que qualquer pessoa que não 
acumular recursos suficientes em sua conta individual terá a opção de transferir todos os recursos ao IMSS (Instituto 
Mexicano de Seguridade Social) e receber o benefício mínimo. A desvantagem deste regime (assim como o da 
Colômbia) é que o passivo fiscal potencial do sistema permanece elevado mesmo com a reforma. Parte dos riscos de 
mercado dos fundos de pensão também acaba recaindo sobre o setor público, caso o acúmulo de patrimônio seja 
insuficiente ao longo da vida profissional do segurado. 

Mesmo no Chile, o acúmulo de ativos para a aposentadoria acabou ficando aquém do projetado inicialmente, 
obrigando pessoas a postergarem a aposentadoria e, em alguns casos, aumentando a despesa pública com o 
pagamento de aposentadoria mínima. Assim, mesmo tendo servido como inspiração para o resto da região, nem o 
Chile está livre da necessidade de reformar o próprio regime de previdência. De fato, o Presidente Sebastian Piñera 
encaminhou ao Congresso, ao final de outubro, uma proposta de reforma que gradualmente eleva a contribuição 
obrigatória de 10% para 14%, além de criar incentivos para postergar a aposentadoria e mudanças na administração 
dos recursos. 

A recomendação da OCDE é que em regimes de capitalização individual, uma taxa de contribuição de 13% a 18% 
durante um período de acúmulo de 40 anos é necessária para garantir aposentadoria de 50% da renda média ativa 
com probabilidade de 75%-90%. 

Essa recomendação depende também, é claro, da taxa de juros utilizada no modelo, mas fica claro que da mesma 
forma em que países com regimes de repartição enfrentam desafios para reduzir o desequilíbrio dos sistemas de 
previdência, os países com regimes de capitalização individual enfrentam o desafio importante de aumentar o 
acúmulo de poupança. Além de Chile, o Peru também discute a possibilidade de se aumentar a contribuição mínima. 

Tabela 2: Taxa de Cobertura 

  Taxa Cobertura (Afiliados/Ocupados) 

Brasil 61% 

Chile 70% 

Colômbia 31% 

México 35% 

Peru 93% 

Uruguai 71% 
Fonte: OCDE: Pensions at a Glance: Latin American and the Caribbean, 2014 

Em alguns países, aumentar a cobertura da população ocupada é outro desafio importante para se reduzir as 
pressões fiscais advindas das redes de proteção social oferecidas por benefícios como aposentadoria mínima e 
outros benefícios não-contributivos para os idosos. É um problema conhecido na América Latina e tem a ver com o 
tamanho da economia informal. Nesse sentido, chama a atenção a elevada cobertura no Peru – seguramente 
relacionado ao fato de o empregador praticamente não ter custos indiretos incidentes sobre a folha – todas as 
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contribuições são pagas pelo empregado. Nessa situação, o grande desafio é assegurar a cobertura também para os 
empregados por conta própria, onde poderia ainda haver algum estímulo para se manter na informalidade. 

Quadro 3: Despesas Públicas com Previdência e Valor Presente dos benefícios esperados 

  
Despesa do Governo com 

Previdência (%PIB) 

Valor Presente médio dos 
Benefícios Esperados ao se 
aposentar (homens) - US$ 

Valor Presente médio dos 
Benefícios Esperados ao se 
aposentar (mulheres) - US$ 

Brasil 6,8 162.000 188.000 

Chile 3,4 91.000 93.000 

Colômbia 3,5 81.000 96.000 

México 1,8 40.000 42.000 

Peru 1,7 54.000 60.000 

Uruguai 8,2 143.000 170.000 

EUA 6,6 288.000 324.000 

Alemanha 10,6 472.000 540.000 

Espanha 9,8 419.000 472.000 
Fonte: OCDE: Pensions at a Glance: Latin American and the Caribbean, 2014 

O quadro 3 mostra o dispêndio público total com aposentadorias (contributivas e não-contributivas), como 
proporção do PIB. Note que mesmo o Chile tem gasto previdenciário expressivo – principalmente com os mecanismos 
de aposentadoria mínima – apesar de ter adotado regime de capitalização individual. 

Outro critério importante para se avaliar a eficácia do sistema de previdência é o valor presente do fluxo esperado 
de benefícios ao se aposentar. A estimativa é calculada a partir da expectativa de vida ao se atingir uma determinada 
idade, a idade média de aposentadoria e o benefício médio. Claro que esta estimativa é muito sensível à taxa de juro 
utilizada para se descontar o fluxo futuro de pagamentos, mas chama a atenção o fato de que o valor presente 
esperado dos benefícios pagos no Brasil é significativamente maior do que nos países vizinhos. 

No geral, a experiência na América Latina mostra que arranjos que combinam um regime de repartição com um 
sistema de capitalização individual são comuns. Nos casos de países onde os dois regimes concorrem entre si, regras 
restritivas no regime de repartição levam a custos fiscais menores e incentivam as pessoas a migrarem para o regime 
de capitalização individual – como foi o caso no Peru. Nos países onde os regimes de repartição têm regras menos 
restritivas, o custo fiscal tende a ser mais elevado.  

O regime complementar existente no Uruguai, onde o sistema de repartição é responsável por um benefício 
universal, mas as pessoas com renda mais elevada contribuem compulsoriamente para o regime de capitalização 
individual parece ser uma alternativa que combina custo de transição relativamente menor com um limitador para 
o crescimento da despesa total e um incentivo para acumulo de poupança doméstica. 

Por último, é importante que a reforma previdenciária também leve em conta a cobertura da população em idade 
ativa, pois baixa inclusão e elevada informalidade não só elevam a despesa futura com benefícios não-contributivos, 
mas também reduzem a receita previdenciária e/ou o acúmulo de poupança previdenciária corrente. 
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Descrição dos regimes de Previdência em países selecionados: 

Chile 
 O Chile tem um sistema de capitalização individual com contribuições obrigatórias para pessoas que 

ingressaram no mercado de trabalho após 1982, e voluntário para as demais pessoas seguradas pelo sistema 

de seguridade social então em vigor. 

 Empregados contribuem com 10% da renda mensal (até o teto de 73,2 UFs – atualmente aproximadamente 

CLP 1.9 milhões, ou USD 2,8 mil), com mais 1,39% (em média) para cobrir gastos administrativos. Profissões 

consideradas insalubres contribuem com um adicional de 1 ou 2% e aposentam mais cedo. A Unidade de 

Fomiento (ou UF) é reajustada pela inflação ao consumidor, e o teto em UFs é atualizado anualmente com 

base na variação média do salário real. 

 Trabalhadores por conta própria contribuem com os mesmos 10% da renda mais 1,39% (em média) para 

custos administrativos e 1,15% (seguro de vida e contra invalidez) até o limite de 878 UFs ao ano. 

 Empregadores contribuem com 1 ou 2% do salário no caso de profissões insalubres e 1,15% a título de seguro 

de vida e seguro contra invalidez para todos os funcionários. 

 A idade mínima para se aposentar é de 65 anos (60 anos para mulheres), podendo ser reduzido em 1-2 anos 

para cada 5 anos em profissão insalubre.  

 Ao se aposentar, o beneficiário tem a escolha de converter sua poupança acumulada em anuidade, em uma 

combinação de renda temporária e anuidade diferida, em saques programados da conta, ou uma combinação 

de saques programados e anuidade. 

 Aposentados com mais de 65 anos (60 para mulheres) que migraram do sistema de seguridade social a partir 

de 1983, recebem bonos de reconocimiento em suas contas apenas ao se aposentarem se contribuíram por 

ao menos 12 meses entre 1975 e 1980 e ao menos uma vez entre julho de 1979 e a data em que optou em 

ingressar no regime de capitalização individual. O bono de reconocimiento equivale a 12 meses da renda 

mensal do indivíduo antes de julho de 1979, capitalizados a 4% ao ano até o mês de aposentadoria. Há ainda 

benefícios recebidos por mulheres e por criança nascida ou adotada e relacionados a trabalho insalubre, entre 

outros. 

 Pessoas cujos fundos não acumularam recursos suficientes para gerar uma aposentadoria equivalente ao 

PMAS (pension máxima con aporte solidário), atualmente de CLP 317mil (cerca de USD470) recebem um 

subsídio chamado APS Vejez ou, em alguns casos, uma aposentadoria solidária mínima de CLP 123-144 mil 

(USD180-215), para evitar casos de indigência entre idosos. 

 O sistema permite ainda que qualquer pessoa se aposente antecipadamente se os recursos acumulados 

forem suficientes para gerar um benefício equivalente a ao menos 70% da renda média dos últimos 10 anos 

antes da aposentadoria e de ao menos 80% do PMAS. 

 Atualmente, o sistema chileno tem cerca de US$ 200 bilhões em ativos sob gestão, 5,8 milhões de cotistas e 

670 mil aposentados, em uma população total de 18 milhões de habitantes. Existem seis gestoras, sendo que 

os fundos são classificados de A (mais arrojado, com alocação de 79,6% em renda variável) a E (mais 

conservador, com alocação de 95,2% em renda fixa). 
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México 
 Desde 1997, o México tem um sistema de capitalização individual para empregados do setor privado e de 

cooperativas, com participação voluntária para empregados por conta própria, empregados domésticos, 

empregadores, agricultores e empregados do setor público não cobertos por outros sistemas. Funcionários 

públicos passaram a contribuir para um regime de capitalização individual (o ISSSTE) a partir de 2007. Há ainda 

sistemas específicos para trabalhadores do setor de petróleo, militares e empregados de outras autarquias e 

entidades públicas.  

 Esses regimes convivem com o sistema de repartição gerido pelo IMSS (Instituto Mexicano de Seguridade 

Social). Ao se aposentarem, pessoas que ingressaram no mercado de trabalho antes da entrada em vigor da 

lei de 1997 podem optar por se aposentar pelo IMSS ou pela lei de 1997. Caso optarem pelo regime anterior, 

os recursos acumulados em contas de capitalização individual são transferidos ao IMSS em troca do benefício.  

 Aposentadoria pelo IMSS exige contribuição por ao menos 500 semanas, e o benefício é calculado com base 

no salário de contribuição médio dos últimos 5 anos. A aposentadoria é vitalícia, há uma pensão por morte, e 

o benefício é reajustado anualmente com base na inflação. 

 Empregados do setor privado contribuem com 1,125% de sua renda (até o teto de 25 salários mínimos), mais 

0,625% a título de seguro de vida e para invalidez. Empregadores contribuem com 5,15% mais 1,75%.  

 Para funcionários públicos, que contribuem para o ISSSTE para cada peso de contribuição, o governo 

contribui com mais 3,25 pesos, até o limite de 2% da renda (na prática, se o empregado contribuir até o teto, 

o governo faz contribuição de 6,5%). 

 Os critérios de aposentadoria são idade mínima de 65 anos e ao menos 1250 semanas de contribuição ao 

sistema. Pessoas com menos de 1250 semanas de contribuição podem continuar contribuindo ou receber um 

pagamento único. Desempregados que cumprem o requerimento de 1250 semanas de contribuição podem se 

aposentar a partir dos 60 anos de idade. 

 Aposentadoria antecipada é permitida se o trabalhador tiver acumulado recursos suficientes para gerar um 

benefício equivalente a ao menos 30% da aposentadoria mínima legal, mais seguro para pensão por morte. 

 Ao se aposentar, o trabalhador tem a opção de adquirir uma renda vitalícia em uma seguradora (não 

deixando herança em caso de morte), programar saques na própria gestora dos recursos (haverá herança caso 

o aposentado vier a falecer antes do esgotamento dos recursos poupados). Em ambos os casos, está obrigado 

a contratar seguro de vida para o pagamento de pensão por morte ao cônjuge, se houver, e, no 2º caso, deverá 

adquirir seguro para se proteger financeiramente da hipótese de sobreviver ao esgotamento da poupança. 

 Trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho antes de 1997 tem a opção de transferir seus 

recursos para o IMSS em troca de benefício calculado com base nos critérios do regime de repartição.  

 O benefício mínimo, garantido pelo governo através do IMSS, é de aproximadamente MXN 2500 ao mês 

(aproximadamente US$ 125). Pessoas cuja poupança é insuficiente para gerar renda acima deste valor 

transferem os recursos acumulados em sua conta individual ao IMSS e passam a receber o benefício mínimo. 

 Há onze empresas autorizadas para gerir as contas individuais de aposentadoria no México, conhecidas 

como AFORES (Administradores de Fondos para el Retiro). O total de recursos sob gestão é de quase MXN 4,7 

trilhões (aproximadamente US$ 230 bilhões), com 62 milhões de contas (em uma população de 

aproximadamente 130 milhões). 
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Colômbia 
 Como o México, a Colômbia tem um regime híbrido onde o sistema de repartição (seguridade social, 

conhecido como RPM) convive com regime de contribuição a contas individuais (conhecido como (RAIS - 

Regímen de Ahorro Individual con Solidaridad). Mas ao contrário do México, o segurado, na Colômbia, pode 

converter seu plano de seguridade social em plano de contribuição individual e vice-versa a cada cinco anos, 

mas apenas até 10 anos antes da aposentadoria. 

 Empregados da estatal petrolífera Ecopetrol, professores e militares que ingressaram na carreira antes de 

janeiro de 2003 têm regimes de aposentadoria próprios. Para pessoas que ingressaram nessas entidades após 

2003, as regras são iguais para todos os participantes do mercado de trabalho. 

 Até 2015, pessoas com mais de 40 anos (35 para mulheres) e pessoas com ao menos 15 anos de contribuição 

deviam ser segurados pelo sistema de seguridade social. 

 Contribuições para a seguridade social equivalem a 4% da renda até o teto de 25 salários mínimos 

(atualmente, o teto equivale a US$ 6,1 mil). Há uma contribuição solidária adicional que vai de 1% para rendas 

até 16 salários mínimos (US$ 3,9 mil) até 2% para renda superior a 20 salários mínimos (US$ 4,9 mil) para 

subsidiar programas de a pensão mínima (Colômbia Mayor) e o sistema BEPS (contribuições voluntárias para 

contas individuais de até aproximadamente US$ 310 ao ano). 

 O empregador contribui com 12% da folha até o teto de 25 salários mínimos. O governo contribui da mesma 

forma que o empregador no caso de funcionários públicos. 

 Trabalhadores por conta própria contribuem com 13% sobre a renda (até o teto), mais 1,81% para seguro de 

morte e invalidez, 1,5% para taxas administrativas e 1,5% para financiar a aposentadoria mínima. Alguns tipos 

de trabalhadores por conta própria considerados “vulneráveis” recebem um subsídio de 70% a 95% de sua 

contribuição por 500 a 700 semanas.  

 Essas contribuições serão direcionadas ao sistema de seguridade social ou a uma conta individual do sistema 

RAIS conforme a escolha do indivíduo. 

 Para se aposentar pelo regime de capitalização individual, os recursos acumulados devem ser suficientes 

para financiar aposentadoria de ao menos 110% da aposentadoria mínima garantida. Adicionalmente, o 

contribuinte precisa ter contribuído por 1150 semanas. Já para receber a pensão mínima garantida, o 

contribuinte precisa ter ao menos 62 anos (57 para mulheres) e 1150 semanas de contribuição. 

 Pessoas que migraram do RPM para o RAIS e contribuíram por ao menos 150 semanas ao RPM recebem 

bonos pensionales de reconhecimento, que são resgatados junto ao tesouro quando o beneficiário cumprir 

62 (60 para mulheres), ou na data em que cumprir 1000 semanas de contribuição.  

 Para se aposentar pelo regime de repartição, o trabalhador precisa ter ao menos 62 anos (57 para mulheres) 

e ao menos 1300 semanas de contribuição. Pessoas com 1300 semanas de contribuição que tiveram 

profissões consideradas insalubres podem se aposentar com 50-55 anos. 

 Os fundos de pensão do sistema RAIS têm aproximadamente US$ 74,1 bilhões em ativos e 15,3 milhões de 

segurados, em uma população total de 49 milhões de pessoas na Colômbia. 
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Peru: 
 O Peru também tem regimes de repartição (SNP) e de capitalização individual (SPP) em paralelo. O 

trabalhador opta por um ou outro sistema ao entrar no mercado de trabalho (se não fizer uma escolha, será 

segurado automaticamente pelo SPP). Um segurado pelo SNP pode mudar para o SPP a qualquer momento, 

mas o contrário só é possível sob condições bem específicas. Há regimes especiais para pescadores, 

diplomatas, algumas carreiras do serviço público, militares e policiais. 

 A contribuição para o regime de repartição (SNP) é de 13% da renda bruta. O limite mínimo para 

contribuições é calculado sobre o salário mínimo, e não há teto. 

 A contribuição para o SPP é de 10% da renda bruta, exceto pescadores (8%), trabalhadores da construção 

(11%), mineradores (aproximadamente 2% a 5%, dependendo da data de ingresso no mercado de trabalho). 

Também no caso de contribuições ao SPP, não há um teto para a contribuição. 

 Empregados por conta própria contribuem ao SNP com 13% da renda ou ao SPP com 10%, mas um adicional 

para cobrir gastos administrativos e 1.36% para o pagamento de seguro de vida e para invalidez. 

 Não há contribuição do empregador, exceto no caso de pescadores (5% do salário bruto), 1% para 

trabalhadores da construção e 2% para mineradores. 

 Os requerimentos para se aposentar pelo SNP são 65 anos de idade e ao menos 20 anos de contribuição. 

Existe a possibilidade de se aposentar mais cedo: 55 anos (e 30 de contribuição) para homens e 50 anos (e 25 

de contribuição) para mulheres. Pessoas que fizeram parte de um processo de demissão coletiva sem justa 

causa e que tiverem 55 anos (50 para mulheres) e ao menos 20 anos de contribuição também podem se 

aposentar. 

 A aposentadoria pelo SNP para pessoas nascidas após 1946 equivale a 30-45% dos últimos 60 salários, 

dependendo da idade do beneficiário em 14/6/2002 mais 2% para cada ano de contribuição a mais de 20 anos. 

As regras de cálculo são ligeiramente diferentes para pessoas nascidas antes de 1946. A aposentadoria 

também é reduzida em 4% para cada ano que a pessoa tiver a menos do que a idade mínima. Por outro lado, 

há suplementos de até 10% por dependente do segurado. 

 No caso de aposentados pelo SPP (capitalização), o beneficiário tem cinco opções: comprar uma anuidade 

ou uma anuidade para o casal, uma anuidade diferida combinada com saques programados, ou o saque 

imediato de 95,5% dos recursos disponíveis na conta. Os 4,5% restantes são retidos para financiar a cobertura 

pelo sistema de saúde pública. 

 Aos 65 anos, as pessoas que migraram do SNP ao SPP e que contribuíram ao SNP por ao menos 48 meses 

recebem em sua conta individual bonos de reconocimiento correspondentes às contribuições ao SNP. 

 Se o benefício mensal gerado pelo SPP for inferior à aposentadoria mínima de 415 soles, o governo cobre a 

diferença. Há também uma pensão para pessoas que não contribuíram para nenhum sistema: PEN 250 a cada 

dois meses para pessoas com mais de 65 anos. 

 No Peru, 4 AFPs foram autorizadas a gerir recursos da SPP. Atualmente, o sistema tem PEN 153,5 bilhões em 

ativos sob gestão (US$ 45 bilhões) e 6,9 milhões de afiliados (em uma população peruana de 32,2 milhões). 
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Uruguai 
 No Uruguai, pessoas que nasceram após 4/1956 ou que ingressaram no mercado de trabalho após 4/1996 

e têm renda mensal de mais de UYU 49 mil (aproximadamente US$ 1500) são obrigadas a contribuir para o 

regime de capitalização individual. Pessoas que nasceram antes de 4/1956 ou que têm renda mensal inferior 

a UYU 49 mil podem contribuir voluntariamente. Todos as pessoas empregadas ou empregadas por conta 

própria também contribuem ao regime de seguridade social (repartição). Segurados com renda inferior a UYU 

49 mil podem alocar até 50% de sua contribuição para uma conta individual. 

 A contribuição à seguridade social equivale a 15% da renda, até o teto de UYU 49 mil. A contribuição 

obrigatória para contas individuais é de 15% de renda entre UYU 49 mil a UYU 147 mil (aproximadamente 

US$ 4500 ao mês). Contribuições sobre a renda mensal em excesso a UYU 147 mil são facultativas. 

 Contribuições para as contas individuais incluem uma média de 2,47% da renda para o pagamento de seguro 

contra invalidez e morte e, em média 0,97% para cobrir custos administrativos. 

 Empregadores contribuem com 7,5% sobre o salário até o teto de UYU 147 mil para o sistema de seguridade 

social. Não há contribuição do empregador para contas de capitalização individual. 

 Segurados podem se aposentar pelo regime de seguridade social com idade mínima de 60 anos e 30 anos 

de contribuição. A idade mínima para mulheres é reduzida em 1 ano por cada filho natural, limitado a 5 anos. 

A aposentadoria pode ser postergada até 70 anos ou 35 anos de contribuição (o que ocorrer primeiro). 

 Pelo regime de capitalização individual, a idade mínima para a aposentadoria é de 60 anos e 30 anos de 

contribuição, ou 65 anos, sem restrição quanto ao número de anos de contribuição. 

 Aposentados que optarem por retornar ao mercado de trabalho com horas reduzidas têm a possibilidade de 

receber aposentadoria parcial pela seguridade social. 

 A aposentadoria pela seguridade social corresponde a 45% da renda de referência do segurado, mais 1% 

para cada ano a mais de contribuição (de 31 a 35 anos) e mais 0,5% para cada ano adicional de contribuição 

(de 35 a 40 anos). A renda de referência corresponde à renda média dos últimos 10 anos ou 105% da renda 

média mensal ajustada pela inflação dos 20 anos com renda de contribuição mais elevada – o que for menor. 

A aposentadoria é elevada em 3% para cada ano de postergação após a idade mínima (com 35 anos de 

contribuição), até o limite de 30% - ou 2% por ano postergado se o aposentado tiver menos do que 35 anos 

de contribuição.  

 A aposentadoria mínima é de UYU 10 mil (aproximadamente US$ 300) e a máxima pela seguridade social é 

de 40,5 mil (aproximadamente US$ 1250) para pessoas que acumularam recursos no regime de capitalização 

individual e de UYU 60 mil (aproximadamente US$ 1800) para pessoas que recebem apenas a aposentadoria 

da seguridade social. 

 Segurados que contribuíram para contas de capitalização individual devem adquirir uma anuidade de uma 

Companhia de Seguros ao se aposentarem. Na prática, recebem uma aposentadoria pelo sistema de 

seguridade mais a anuidade adquirida com os recursos poupados no sistema de capitalização individual. 
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