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Aspectos gerais da proposta da nova Previdência (*)
Myriã Bast

Gráfico 1: Economia prevista
Acumulado no período, valores atuais

O Governo apresentou proposta para reformular a Previdência Social, com estimativa de economia de R$
1,164 trilhão em 10 anos. A nova proposta precisa ser aprovada pelo Congresso, em dois turnos na Câmara e
no Senado, podendo ser alterada ao longo de sua tramitação, que deve começar nas próximas semanas. Nos
primeiros 4 anos após a aprovação da medida, a estimativa é economizar R$ 188 bilhões. A Nova Previdência
foca na diminuição de diferenças entre regimes e endereça alguns pontos de desequilíbrios dentro do sistema
previdenciário. Ademais, viabiliza o cumprimento do teto dos gastos e, portanto, permite uma redução
importante da relação dívida/PIB nos próximos anos. O ambiente de maior racionalidade nos gastos públicos é
importante para a retomada do emprego e do crescimento, melhora de percepção de risco país, diminuição das
taxas de juros e, em conjunto com outras medidas, para a recuperação do grau de investimento. As principais
mudanças estão associadas à criação de idade mínima e aumento do período de contribuição (conforme figura
a seguir), ambas com transição de 12 anos entre o antigo e o novo regime.
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Figura 1: Principais regras – Nova Previdência

Fonte: Min. Economia, Bradesco

(*) Ao longo do texto estão descritas as principais características da Proposta de Emenda à Constituição do novo regime
previdenciário no país. Para uma análise completa, com todos os detalhes, recomendamos a consulta do site do Ministério da
Economia: www.economia.gov.br/
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A proposta prevê que a forma de cálculo do benefício será alterada, com o fim do fator previdenciário após o
período de transição. Para quem se aposentar após a aprovação da Nova Previdência, o benefício será
calculado pela média simples de salários de contribuição. Se aposentando com o tempo mínimo de
contribuição, o trabalhador receberá 60% dessa média. A cada ano adicional de contribuição em relação ao
período mínimo, o trabalhador receberá 2% a mais por ano contribuído, podendo ter direito a até mais do que
100% do benefício, desde que limitado ao teto. A proposta estabelece ainda novas alíquotas de contribuição,
que serão menores do que as atuais para quem recebe até 1 salário mínimo, e progressivas para as demais
faixas salariais.

Em linhas gerais, a transição proposta se dará em 12 anos e existirão algumas modalidades possíveis. O
sistema de pontuação poderá ser aplicado, sendo necessário 96 pontos para homens e 86 para mulheres,
lembrando que essa pontuação subirá 1 ponto ao ano – até 105 para homens e 100 para mulheres. Nesse caso,
não existe idade mínima, mas serão exigidos 35 e 30 anos de contribuição, respectivamente. Outra
possibilidade é a soma desse período de contribuição com idades mínimas de 61 para homens e 56 para
mulheres, crescentes no tempo. Para aqueles que se aposentariam por idade, permanecem 65 anos para os
homens, com a idade mínima das mulheres subindo 6 meses ao ano, partindo dos atuais 60 até os 62. Nesse
regime, o tempo mínimo de contribuição atual é de 15 anos, mas esse tempo vai ser acrescido de 6 meses ao
ano, até completar 20 anos de contribuição mínima. Para aqueles que se aposentariam nos próximos 2 anos,
valerá a regra de contribuição mínima (35 anos para homens e 30 para mulheres), mas haverá acréscimo de
50% sobre o tempo restante, com a aplicação do atual fator previdenciário.

Outras propostas incluem alterações em pensões por morte, acúmulo de benefícios e mudanças em
programas assistenciais. As pensões por morte serão de 60% do benefício, com 10% adicionais por
dependente, limitado a 100% do benefício. Para quem teria direito a dois tipos de benefícios, será garantido o
maior e uma fração do segundo benefício – definida de acordo com o valor do benefício principal e a renda:
quanto menor, maior a parcela do segundo benefício. Em linhas gerais, o benefício de prestação continuada
passa a ser concedido aos 60 anos, com direito a R$ 400 mensais. Ao completar 70 anos, esses beneficiários
terão direito a 1 salário mínimo. Esse benefício será concedido para idosos em condição de miserabilidade.1

A proposta traz ainda algumas inovações, como a criação de um regime de capitalização e mecanismos
automáticos de ajuste da idade mínima. Essas medidas se propõem a endereçar o equilíbrio fiscal de longo
prazo em um contexto de envelhecimento populacional e frequentes revisões da taxa de sobrevida. Em relação
ao regime de capitalização, o governo ainda deverá enviar os detalhes em um projeto à parte, sem data
definida. Essa medida visa o equilíbrio do sistema para os entrantes no mercado de trabalho, sem interferir no
regime atual. Além disso, ao reavaliar a taxa de sobrevida aos 65 anos, a idade mínima será revista – as regras
também serão definidas em projeto separado.

Vale notar que todas as medidas também valerão para Estados e municípios. Nos últimos anos, alguns deles
têm apresentado dificuldades fiscais, inclusive para pagamento de salários. A reforma, compulsória após 6
meses, contribuirá com o ajuste fiscal dos entes subnacionais.

Todas essas medidas preveem uma economia de R$ 1,1 trilhão em 10 anos e de R$ 4,5 trilhões em 20 anos.
As mudanças no cálculo do benefício e a regra de transição permitem economia já no início da vigência do novo
regime: em quatro anos, espera-se poupar R$ 188 bilhões, isto é, aproximadamente 2,7% do PIB. A reforma,
portanto, contribui para que o teto dos gastos seja cumprido nos próximos anos, ajudando a diminuir o déficit e
a estabilizar a dívida pública.

1 Comprovada que a renda familiar per capita é inferior a 25% do salário mínimo e o patrimônio é menor que R$ 98 mil. 
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De maneira geral, a proposta é ambiciosa e endereça pontos de desequilíbrios no sistema previdenciário
atual, além de começar a discutir soluções de médio e longo prazos. Do ponto de vista fiscal, ela ajuda a
racionalizar o gasto público, com diminuição da pressão de gasto com previdência e possibilidade de alocação
em outras despesas, como saúde, segurança, educação e investimentos públicos. Ao diminuir a dívida pública,
espera-se redução da taxa neutra de juros. Em conjunto com outras medidas de simplificação do ambiente de
negócios e de maior inserção internacional do Brasil, as reformas tendem a restabelecer um bom ritmo de
crescimento e de geração de empregos no país.

Gráfico 2: Dívida bruta/PIB
Cumprindo teto dos gastos; crescimento médio do PIB: 3%
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