Ed it or ia l

Dúvida angustiante

O

trabalhador brasileiro ingressa no ano de 2007
com uma grande dúvida: haverá ou não reforma
da Previdência? Esta dúvida, por sua vez, dá margem a outras inúmeras questões: se vier a ocorrer, será uma reforma profunda ou superficial? Suprimirá mais direitos? Tenderá a achatar ainda mais os benefícios? Será novamente direcionada sob a ótica fiscalista/
monetarista, ou haverá um viés social?
O jornalismo foi feito para produzir respostas, e não
para oferecer perguntas ao leitor. Mas, a essa altura dos
acontecimentos, parece impossível dar uma resposta
exata a essa questão de crucial importância para toda a
classe trabalhadora. A Imprensa tem oferecido aos leitores um cipoal imenso de contradições. Ora menciona
os estudos que o governo estaria promovendo para aumentar a idade mínima. Ora sugere que essa idade mínima passaria a substituir o fatídico fator previdenciário. Ora afirma que idade mínima e fator previdenciário passarão a coexistir. Em meio a todas
essas especulações, o próprio presidente Lula tem demonstrado disposição em jogar água fria na fervura, com
repetidos e incisivos pronunciamentos de que essa reforma não será feita no seu segundo mandato.
Um dos últimos pronunciamentos
feitos pelo presidente da República
restaura, de forma significativa, uma verdade que a
ANFIP tem demonst rado sistematicamente ao longo
de to do s es se s an os : a Se gu ri da de So ci al é
superavitária, e o chamado déficit resulta na verdade
da inobservância dos pressupostos estabelecidos pelo
constituinte de 1988 ao criar as fontes de custeio para
o sistema de Seguridade Social como um todo – abrangendo Previdência, Saúde e Assistência Social.
Há outras questões de uma clareza límpida que poucas pessoas se dispõem a admitir. Uma das mais evidentes é a de que a saúde financeira da Previdência
depende basicamente do desempenho da economia, o
que é dito e repetido incansavelmente desde a gestão
do ex-ministro Reinhold Stephanes, que costumava sintetizar esse imperativo ao observar que, se a Economia vai bem, a Previdência vai bem. Uma visão holística
da realidade brasileira é indispensável para que se dei-

xe de encarar a Previdência como um compartimento estanque, que dependa apenas de si própria para gerar a
sua própria saúde financeira. Mais do que isso, é necessário ter em mente que a Previdência Social – e, em dimensão mais ampla, a Seguridade Social – deve ser encarada como um investimento do Estado para produzir bemes ta r so ci al e, em co nt ra pa rt id a, pa ra es ta nc ar o
aguçamento de males que derivam de um país desigual,
quais sejam: a violência, as pandemias, os grandes focos
de miséria absoluta, que terminam inexoravelmente por
deflagrar o caos social, notadamente nos grandes centros urbanos, com reflexos em todo o país.
É inexplicável que até hoje existam mentes obtusas
que se mostram incapazes – intencionalmente ou não –
de aquilatar a importância da ação do
Estado em setores que somente produzem frutos se não predominar o imperativo do lucro, que é o que interessa à iniciativa privada. Outra distorção
que precisa ser eliminada de vez é a de
que o Estado oferece algo de graça. Não
existe, portanto, “educação gratuita”,
conforme se costuma afirmar com relação ao ensino público, e muito menos assistência à saúde e Previdência
gratuitas. A população, que paga tributo s pe sa do s, te m di re it o à
contrapartida de uma vida saudável que
atenda às mínimas expectativas de toda
a sociedade, e nisso está embutida a segurança, a paz
social e todos os itens que derivam exatamente do investimento destinado a estancar a escalada da miséria e
a criar um clima propício ao progresso social de forma
homogênea. Dentro dessa visão, não há como encarar a
Previdência como algo que não seja um grande investimento propulsor dessa paz social.
Nest a edição, a Revista de Segu rida de Social pretende apro fundar esse debat e, com matér ias e entrevistas que destacam primordialmente esse que é o grande debate nacio nal em início de segun do mandato do
pres ident e Lula . Da form a como as cois as têm caminhado até agor a, priv ilegi a-se o debate sobre o custeio em prejuízo do que se prete nde alcançar para que
o Bras il seja alçado à categoria dos países onde itens
com o seg ura nça do cid adã o não est eja m pre sen tes
apena s no notic iário policial.

A saúde financeira
da Previdência
depende
basicamente
do desempenho
da economia
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C ar ta s

ANFIP

Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Previdência Social

PLC 20
Gostaria de parabenizara ANFIP pela
for ma com o se conduziu durante a
tramitação do PLC 20/06. Ao contrário
de seusopositores,nunca usou argumentos falaciosos ou incompletos. Pior do
que uma mentira é a meia verdade, pois
o referido preceptivo em nada alterará a
estrutura do Orçamento da Seguridade
Social. Em nenhum momento os adversários desta medida de racionalização fizeram questão de ressaltar o dispositivo
que mantêm em contabilidade separada
as contribuições previdenciárias.
É um contra-senso alegar "tunga" nas
verbas previdenciárias e, ao mesmo tempo, repugnar a hipótese de a SRP vir a
arrecadar e a fiscalizar a COFINS, o PIS e
a CSLL, além dos concursos de prognósticos, que, somados, envolvem mais de
60% do montante arrecadado pela SRF.
Co m a pe rs pect iv a de gr adua l
desoneração da folha e transferência do
financ iament o da Previdência para o
faturamento, o velhoditado "farinha pouca, meu pirão primeiro" transformou-se
em "mais farinha só para o meu pirão".
Luís David - AFPS - DRP
RJ - SUL

Boa pauta
A trágica história da mãe que foi presa, espanca da e violentada sob a falsa
acusaç ão de haver assassinado a própria filha é uma prova de que chegamos
ao fundo do poço em termos de violência no Brasil. E, nesse quadro de horrores, ainda há quem combata os movime nt os de di re it os hu ma no s. É
inacreditável.
Creio que a Revista de Seguridad e
Social, que tem tratado de temas sociais variados, poderia entra r na seara
da violência e mostrar a intranqüilidade
em que vive hoje a sociedade . Seria
uma boa pauta para intensific ar o debate sobre tema tão importante.
No mais, gostaria de parab enizar
toda a equipe da Revista, que continua
sendo leitura obrigatória aqui em casa,
não só pelos temas abordados, como
também pela imparcialidade e rigor com
que trata todos os assuntos, tanto aquele s di re ta me nt e re la ci on ad os à
Seguridade Social, como também temas
políticos, sobre educação, economia e
outros de interesse geral.
Geralda A. de S. Vasques
Rio de Janeiro - RJ
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Su má ri o
Reforma, a incógnita
O presidente Lula diz que não vai fazer, mas integrantes do governo falam até em estudos para fixação
de uma idade mínima para a aposentadoria do trabalhador. A reforma da Previdência continua sendo uma
incógnita, mas o presidente, pelo menos, já admitiu
que não existe déficit na Previdência, e sim no Tesouro. A solução: respeitar os parâmetros fixados para a
Seguridade Social.

Crescer para reformar

06

O professor Cláudio Dedecca, da Universidade de
Campinas (SP), em entrevista esclarecedora sobre a
polêmicaem torno da reforma da Previdência,enfatiza
que a sociedade é que tem que definir qual o tipo e a
dimensão dos mecanismos de proteção social. Ele observa que várias reformas já foram feitas e não adiantaram nada, e que novamente não surtirão efeito algum, se não houver desenvolvimento econômico e se
os níveis salariais continuarem tão baixos no Brasil.

Agenda política cheia

15

O presidente reeleitoteveque antecipara discussão
com partidos político s, gove rnadores e agentes
econômicos e sociais sobre a pauta prioritária a ser
apreciada pelos deputados e senadores que tomarão
posse em 1º de fevereiro de 2007. A agenda é tão
ampla quanto aquela propo sta em 2002 e inclui
mudanças constitucionais.

Receita aprovada

23

Com a aprovação pelo Senado Federal, a Receita
Federaldo Brasil torna-se uma realidade, uma vez que,
agora, cabe à Câmara apenas votar as emendas à
matéria.

29

Assessoria Econômica
AnálisedoFluxodeCaixaeResultadodaAçãoFiscal(RAF).

30

Idéias & Debates
A proc urad ora-ger al do Trabalh o, Sand ra Lia
Simón, analisa em artigo as relações entre capital e
trabalho e a necessidade de intervenção do Estado
pa ra a impo siçã o de re gras qu e as se gure m a
estabilidade social e um mínimo de igualdade entre as
partes.

34
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Ao leitor
Como sempre ocorreu ao longo das últimas
déca das, a disc ussã o em torn o dos rumo s da
Previdência Social no Brasil assume tons nebulosos
e às veze s inde cifr ávei s. Há cont rové rsia s na
Imprensa, com notícias que colocam frente a frente
versões tanto sobre certezas como sobre dúvidas
quanto a uma suposta nova reforma. Para agravar
es se qu ad ro , ai nd a é im po ss ív el de fin ir a
cor rel açã o de for ças que se est abe lec erá no
Congresso, diante da reeleição do presidente Lula.
A Revista de Seguridade Social oferece ao
leitor, nesta edição, inúmeros pontos de reflexão
sobr e esses palp itan tes tema s que surg em no
cená rio de fim de ano. Além de uma exte nsa
matéria sobre todas as especulações e pretensas
su ge st õe s pa ra ap ri mo ra r o si st em a
previden ciário, o leitor terá a oportunid ade de
visualizar o quadro político dominante a partir
da s ne go ci aç õe s qu e tê m si do fe it as pe lo
presi dent e reel eito para tenta r const ruir uma
base sólida no Parlamento.
Com re la çã o à Pr evi dê nci a Soc ia l, o
professor Cláudio Dedecca, da Unicamp, em São
Paul o, traç a uma pano râmi ca sobr e quest ões
crucia is que devem estar prese ntes no debat e.
Segundo ele, de nada adiantará fazer mais uma
refo rma se o Bras il não inser ir-s e na rota de
crescimento e se o mercado de trabalho mantiver
o perfil atual, onde predominam salários baixos e
um nível de informalidade que representa riscos
imensos para o país.
Uma coisa é certa: a passagem de 2006
para 2007 ainda envolve muitos mistérios, e as
fes tas de fin al de ano est arã o rec hea das de
dúvid as. Mas o otimi smo tem que preva lece r.
Portanto, feliz 2007 para os leitores.
Boa leitura.
5

Reforma da Previdê ncia

Dor de cabeça
para o trabalhador
onhecido o resultado das eleições, com a reeleição
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos
noticiários que começou a ganhar corpo foi o da
reformada Previdência, apesardas sinalizações por parte
do próprio presidente reeleito, aparentemente avessas a
qualquer alteração de vulto no sistema previdenciário.
As raízes da discussão sobre a suposta necessidade de
uma nova reform a foram planta das bem antes do
pleito, com o surgimento de propostas e de debates que
vieram a público e muitas vezes foram pouco notados.
Como propulsora desse debate, sempre esteve presente
a polêmica sobre o suposto déficit previdenciário,que é
desmistificadoano após ano pela ANFIP (leia Box), com
estudos técnicos que têm como base os dados fornecidos
pelo próprio governo , indepen denteme nte de quem
esteja no comando do Executivo.
6
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Há pou cas se ma nas , a tese
que vem sen do ins ist ent eme nte
defe ndid a pela ANFI P rece beu um
endosso de pes o, do próp rio presid ente da Repúb lica. Ao dis cursar par a emp res ári os dur ant e a
soleni dade de pos se da nova diret ori a e do con se lh o fi sca l da
CNI – Conf ede ração Naci onal da
Indú stri a – para o perí odo 2006 20 10 , Lu la de ix ou cl ar a a su a
conv icçã o de que o cham ado “dé ficit” da Previdênc ia é resultado
na ve rda de das dist orç õe s qu e
são pr at ica da s em re laç ão à
Seg uri dad e Social . Lul a adm iti u
que as des pes as que ser iam de
resp onsa bilidade do Tesouro Nacion al acab am sen do joga das na
conta da Previ dênci a Socia l, o que
gera o suposto déf icit . O déf icit ,
port anto , e do Tesouro, e não da
Previdênc ia, frisou o pre sid ente
da Repúb lica.
O pron un ci am en to de Lu la
pode signi ficar um balde de água
fria jogado sobre as vária s espe cula ções que est ão sen do feit as
com rela ção a uma possível refor ma da Previdênci a Soci al, des tinada a supri mir ainda mais direitos dos traba lhado res que pretendem se apose ntar, a menos que o
pres ident e não venha a concretizar, na práti ca, o que tem afirmado nos discu rsos.
Em tom ain da mais ele vad o
do que Lula, o líder do PT na Câma ra , de pu ta do He nr iq ue
Fonta na (RS), vai ainda mais longe e de ixa cl aro qu e tu do nã o
passa mesmo de espe culaç ão, até
mesmo a discu ssão sobre a idade
míni ma para apos enta doria (lei a
maté ria nest a ediç ão). Enqu anto
toda essa polêmica não é dirimida , o de se nc on tr o de al gu ma s
opini ões dentr o do própri o governo pode resultar na conclu são de
que a inten ção da mídi a, ao fala r
Revista de Seguridade Social - Outubro/Dezembro - 2006

ins ist ent eme nte no ass unt o, seria a de gerar um clim a favor ável
às refor mas, atend endo a inte resses de setor es ligad os à Previdência Privada. Na verda de, não pode
hav er dúv ida s qua nto ao que o
pres iden te Lula afir mou com relação ao fato de o défi cit ser do
Tesou ro, e nã o da Pre vid ência .
Resta sabe r se, mais uma vez, a
corda irá arreb entar do lado mais
frac o. E nem é nece ssá rio diz er
qual é esse lado.

Reformar é complic ado
Reformar a Previd ência é sempre sinôn imo de compl icação, por
envol ver, além dos aspe ctos técnicos e econôm icos, també m uma

dose consi deráv el de compo nentes políticos . Esse ingre dien te se
evid enci a cada vez mais , devi do
ao fa to de to da s as re fo rm as
efet uadas após a Const ituin te de
1988 terem inclu ído a supre ssão
de direitos e a quebr a de contr atos, com mudan ças de regra mesmo para os que já estã o no sist ema. Assim, o gov ern o tem que
demo nstr ar cacife para as nego ciaçõ es e tentar conve ncer a sociedade quant o à conve niên cia de
se faze rem ajus tes, o que acaba
se trans forma ndo numa dor de cabeça para o trabalha dor, hoje já
con ta ndo com um sist ema que
não atend e às suas expectati vas.
Conhe cido o resultado do segundo turno , a primeira notíc ia,
7

Reforma da Previdê ncia
sobre a possi bilid ade de o gover no apresentar propos ta de fixaç ão
de idad e míni ma para apose ntadoria do trab alha dor da inic iati va priva da, confi rma os prognósticos . Setor es do gover no esta riam inclinado s mesm o a manter o
fator previd enciário (que vem sendo comba tido pelos repre sent antes dos trabalhadores desd e que
foi impl antad o) e a fixar uma idade míni ma para a apose ntadoria,
o que seria contraditório, uma vez
que, com o fator previdenc iário,
o traba lhado r acaba tend o que retard ar sua apos enta dori a. A alegação do govern o para manter o
fator é de que, embor a signi fique
um redutor de peso consi deráv el
na depreciaçã o do valor das aposenta dorias, estas ainda esta riam
ocorre ndo antes dos 60 anos de
idad e – o que não sign ific a que
seja um bom negóc io para quem
se apose nta.
A dis cus são env olv e inú meros as pe ctos . O gov er no al eg a
que gast a muito com as apos entado rias , e a cont rapa rtid a també m te m se us co mp li ca do re s.
Não é segredo para ninguém que
o jove m hoje sai das univers idades sem per spe cti vas de tra balh o. Ma nt er os tr ab al ha do re s
anti gos por mais tempo ainda no
merca do de tra bal ho se tra duz
em menos vaga s para os que estão tentand o come çar. Mas o pior
não é iss o: à med ida em que a
idade avan ça, a tendência, esp ecial mente em alg uns segmentos
da econ omia , é de que o assalariad o veja decresc er o seu “valor
de mercado” . Os veículo s de comunicaç ão, com algu ma freqüên cia, apre sen tam o dram a de pes so as que pe rder am o em preg o
após determinada faixa de idade
e não cons egui ram nova opor tunidade. A ques tão soci al, port an-
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to, é mais prof und a do que – paraf ras ean do Sha kes pea re – pos sa imagina r a nos sa vã fil osof ia.
Na con tram ão do que pa re ce ser um a tent at iva de se tor es
da mídi a par a cri ar um am bie nte pro pí ci o à ref orm a, es tud io so s no as sunt o, com o o profe sso r Cl áu di o De de cca (l ei a entrevi st a ex cl us iv a ne st a ed iç ão ),
nã o ac re di ta m na ne ce ss id ad e
da ref orm a e, ma is do que isso ,
ob se rv am qu e vá ri as já fo ra m
fe it as e o ún ic o re su lt ad o at é

A real ização de
reformas depende,
em grande parte, das
alianças que o governo
vier a concretizar
no Cong resso
agora te m sido o pre ju íz o pa ra
os ap os en ta dos.
No mei o aca dêm ico há inú meros exemplos de tese s e pesquisas que dão respa ldo ao diagnó st ico de qu e as co nt as da
Segu rida de Soci al seri am saudáveis caso os prece itos constituci onais fosse m devi damen te obser vados . Ainda recen teme nte, a Impren sa div ulgou est udo da pro fess ora do Insti tuto de Econo mia
da UFRJ (Universi dade Feder al do
Rio de Janei ro), Denise Genti l, em
que ela defende que a previ dência públ ica é aut o-s ustentável e

o sist ema de segur idade socia l é
superav itár io.
Em su a te se in ti tu la da “A
Fal sa Cri se da Seg uri dad e Soc ial no Paí s”, a pro fes sor a afi rma
que o fal aci oso déf ici t é res ult ado do err o de cálcu lo ad ota do
pelo gov ern o.
De acordo com a pesqu isad ora, “o s de sv io s de re curs os da
Segur idade Socia l para aplic ações
em outra s áreas , como gastos finance iros do gover no e desp esas
de custe io de outros minis térios,
levar iam a Previdênc ia a apres entar défi cit em qualquer cenár io”.
A profes sora também endossa a tese de que essa argument ação repetiti va em torno do suposto déficit atende apenas aos intere ss es do s qu e pr et en de m a
privat izaçã o da Previdênci a Social. Nesse caso, torna-se mais consistent e a dedução de que o noticiário sobre a suposta necessidade de novas reform as em decorrência desse “déficit” na verdade
é “plantado” pelos segmentos que
têm interesse em ingressar nesse
“filão” visando apenas o lucro.
A efet ivaçã o ou não dess a reform a depende, em gran de parte, das aliança s que o gov ern o
vie r a concret iza r, uma vez que
não é segre do pa ra ningu ém a
exi stê nci a de for tes se tor es no
Co ngre ss o qu er en do de pr ec ia r
ainda mais os valores das apose ntador ias, como é o caso do PFL,
que insi ste na tese de esta bele cer teto de no máxim o três salá rios mín imo s para os apo sen tados. A tentativa – óbvia – é a abertur a de espaç o cad a vez mai or
para a previ dência priva da.

Renda congel ada
Um dos estu dos que vie ram
a públi co antes das elei ções foi o
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As refo rmas na
Previdên cia muit as
vezes acab am por
acar reta r queb ras
unilater ais de regras
esta belecidas
do econ omis ta Fabi o Giam biag i,
que em seu novo livro, sob o título Reform a da Prev idên cia - O
Encontro Marcad o, deixa evid ente que consi dera inace itáve l qualquer ganho no poder de compr a
do ap os en ta do , ac re sc en ta nd o
ainda que “aum entar o valor real
das remu nera ções de quem não
contr ibuiu para tal, permi tir aposent adorias aos 50 e poucos anos
e
di st ri bu ir
be ne fí ci os
assis tenci ais com valor real cada
vez maior a um númer o cresc ente de pessoas fora do merca do de
traba lho, mantendo o inves time nto públ ico à míng ua e deix ando
de apost ar na educa ção, é uma receita segur a para que o País fique
para trás no unive rso das nações”.
Nas obser vações de Giambia gi
não é difíc il notar logo de início
algum as dist orçõe s. Dize r que o
siste ma geral adota do pelo INSS
per mit e apo sen tad orias de pes soas com pouco mais de 50 anos
de idade é apen as a verda de dita
pela metad e. Isto porque , des de
o surgi mento do chama do “fat or

Revista de Seguridade Social - Outubro/Dezembro - 2006

previ denci ário” , o traba lhado r da
inic iati va priv ada tem sido obri gado a per man ece r tra bal han do
por um tempo muit o super ior ao
que lhe era exigi do pelas norma s
que lhe foram ofere cidas quand o
começ ou a contr ibuir para a Previdên cia. Até então as regras eram
cla ras qua nto ao perío do a se r
cumpr ido de traba lho e não incluía m ne nh um fa to r de re du çã o
para o cálc ulo de sua apos enta doria . Sem que pudes se opina r, e
mes mo cum pri ndo tod as as regras em vigo r na époc a em que
começ ou a traba lhar, o contr ibuinte viu-s e do dia para a noite sob
a cut ela de nov as reg ras que o
obrigam agora a perma necer em
ativi dade na tenta tiva de preserva r um va lo r de apo se nt ad ori a
que já estar ia ao seu alcan ce pelo
cumprimen to da legi slaçã o então
vigente. Este é mais um caso típic o das reg ras que se alt era m
depoi s de o jogo já haver iniciado, o que pode ser clas sificad o,
sem favor algu m, como “que bra
unila teral de contra to”, algo que
o gov er no re je it a na in ic ia ti va
pr iv ad a, ma s co st um a se mp re
adotar quando o pret exto é salvaguardar suas própr ias conta s.
A prop osta de Giambia gi teria como met a ofe recer a alt ernat iv a de es tan car pe lo menos
part e da sangria de recu rsos do
gov ern o fed era l. Ela se res ume
na gara nti a do pod er aqu isi tiv o
dos bene fícios, mas sem aumentos reai s; na adoção de uma idade mínim a par a apo sen tad ori a;
na redu ção do dif ere nci al ent re
hom ens e mul her es; no aum ento do per íod o con tri but ivo exi gido para quem se apos enta por
idade e no fim do regi me esp ecial para prof ess ore s e para os benef íci os rura is, enc arados como

um “gar galo ”, onde o valor arre cada do fica mui to aqué m daqu ilo que é pa go com o so ma dos
bene fícios conc edi dos.
Giam biagi propõ e que todas
as apos entado ria s pas sem a ser
reaju stadas uma vez por ano, em
jane iro, pelo INPC. Seu argum ento é o de que não basta simp lesme nt e de sv in cu la r o pi so
previ denci ário do salá rio míni mo,
uma vez que a tendê ncia é de que
a pres são por aume ntos se desloqu e para o conj unto de toda s
as apos enta doria s.
O benefício assi stenc ial Loas,
conce dido a idoso s e defic ient es
físi cos, volta ria a ser conce dido,
na prop ost a de Gia mbi agi , par a
pessoas com, no mínim o, 70 anos
- foi esse o limite até 1997, quando a idade mínima foi redu zid a
para 67 e, em 2004, com o Estatuto do Idoso , para 65 anos. Para
quem já está no sist ema, haveria
uma tra nsiçã o de dez ano s até
valer o limite de 70 anos.
Pela sua proposta – que certame nte entrará na pauta de discussõ es duran te os acalorados de-

No meio acad êmico
há vári os estu dos
que comp rova m
que a
Segurida de Social
é supe ravi tári a
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bates tende ntes a acont ecer dentro de pouco tempo –, no caso das
apose ntadorias por temp o de serviço, deve ser estab elec ida idade
mín ima de 60 anos para os ho mens e de 55 para as mulhere s a
part ir de 2010 - hoje , não há idade míni ma . Se ria elev ad o ta mbém, de 35 (hom ens ) e 30 (mulhe res), para 40 anos o tempo de
cont ribu ição para o INS S. Have ria ainda o aument o prog ressivo
da idade mínima para apos entadori a por tempo de cont ribu ição ,
até 64 anos para os home ns em
2026 , na prop orçã o de um ano a
cada quat ro anos .

Crescim ento revigor ante
Antes de ser anu ncia do o resul tado das ele ições, o minist ro
da Ec on om ia d e Lu la, Gui do
Man tega, che gou a desc art ar a
nece ssi dade de nova reforma da
Previdênci a. Seg undo amplo notic iár io div ulg ado pel a míd ia, o
econ omis ta Ami r Khai r, ligado ao
PT, teri a anun cia do cálc ulos para
ten tar prov ar que uma nova reform a é dis pensáv el e que o cres cime nto da econ omi a seria suf icie nte par a equ ili brar as contas
da Previdênci a sem mudar as regras do sis tem a, uma emp rei tada na qu al o pr óp ri o go ve rn o
petis ta já es tar ia eng ajado , se gund o o mes mo econ omis ta. De
qua lqu er mod o, até ent ão ser ia
dif ícil aval iar a seried ade das tese s ap re se nt ad as , sa be nd o -s e
que o pe rí od o an te ce de nt e ao
pl ei to of er eci a marge m a tod o
tipo de esp ecul ação .
Isto não quer dize r que o debate estiv esse releg ado ao esquecim en to temporá rio . Embora o
tema foss e deli cado para amba s
as cand idatura s que dis puta vam
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o segundo turno, ainda no dia 6
de outub ro reuniu-se no Instituto FHC um grup o de esp eciali stas para discutir a refor ma da Previ dê nc ia . Nu ma me sa re do nd a
intit ulada Caminhos para a Reforma da Previ dênci a Socia l no Brasil, o insti tuto reuni u em São Paulo o eco nomist a chi le no Mar io
Marce l, ex-di retor de orçam ento
no gov ern o de Ric ard o Lag os e
encar reg ad o, por nome açã o da
at ua l pr es id ent e Mi ch el le
Bache let, de presi dir a comis são
que el abo rou o ante pro je to da
nova reforma da prev idê ncia no
Chil e, a ser encam inhada em breve ao Congre sso daque le país.
O Chi le ado tou um sis tem a
priv atizado há vin te e cinc o anos

que tem sid o moti vo de mui tas
cont rovérsias, base ado num model o de capi taliza ção individual .
Ape sar da te nd ênc ia do s
priv atistas em apl audi r o mode lo chi len o, no pró pri o Ins tit uto
FHC cheg ou-s e à con cl us ão de
que, seja por insu fici ênci a de renda, sej a por con sta nte s mud anças entre o mer cado form al e o
in fo rma l de tr ab al ho , mu ito s
chil en os não se en con tram ad equ ad am en te pr ot egi do s pe lo
mo de lo prev id enci ário ado ta do
no co me ço do s an os 80 . “S egun d o p ro j eçõe s conf i áv e is ,
ma nti da s as coi sa s com o es tã o,
60 % da s mu lh er es da pr im ei ra
ge ração com pl eta a ap os enta rse dent ro do mo de lo de capita -
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li zaçã o, na pr óxi ma dé ca da , re ce be ria m ap os enta do ri as mu it o
ba ix as ou ne nh um a ap os en ta do ria ”, di z o re la tór io ap res en ta do pe lo pr ópr io in st itut o.
A solução par a sanar fal has
de cobe rtur a prop osta pel a “Co mis são Mar cel ” ser ia a int rodu ção do cham ado “pil ar solidár io”,
ou sej a, a utiliz ação de recu rsos
do gove rno para ass egur ar níveis
mí ni mo s de se gu ro pr ev id en ciár io a todo s os cida dãos , como
par te de uma pol íti ca uni ver sal
de prot eçã o à vel hic e. Seg und o
as conc lus ões do sem inário, o inter ess ant e é que ess a pro pos ta
refo rça, ao invés de enf raqu ecer,
o sis tem a de cap italiz ação , uma
vez que o subs ídi o do gove rno à
apos ent ador ia se soma à cont ribui ção de cad a ind iví duo . É de
100% para aque les que não conse guira m con tri bui r ind ivi du almen te ao lon go de sua vid a de
tra bal ho, as se gur and o um piso
equi valent e a 67% do sal ário mínim o, e decr esce até o valor máximo def ini do par a apos ent ado rias subs idi adas , ao redo r de 2,5
sal ári os mín imos . A reforma estab ele ce ain da uma ida de mín ima de apo sen tad oria igu al par a
home ns e mul her es – 65 anos –
e pre vê um tem po de tra nsi ção
pa ra a pl en a en tr ad a em vi gor
dos novo s bene fíc ios. Ess a seria
a alt erna tiva par a dil uir o imp acto fis cal das med idas.
Os result ados da exp eri ência chil ena fora m dis cuti dos pelos dem ais part ici pant es da mes a
red onda, ent re ele s o ex- min istro da Pre vidênci a Soci al do Brasil José Cech in, o econ omis ta da
FGV Sam uel Pes soa , ass ess or do
sena dor Tasso Jerei ssat i, e os eco nomi stas Hél io Zyl bers tajn (FEA USP ), André Port ela Souz a e Luís
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Edua rdo Afon so, est es dois últ imos da Fund ação Get úli o Vargas.
Lev adas sem pre em cont a as
pecu lia rida des ine rent es ao Brasil e ao Chil e, os deba tedores viram no exemplo chil eno um bom
tem a de est udo não ape nas pel o
aspecto a ser ana lis ado do cust o
da tra nsi ção (um a das que stõ es
mai s comp licada s) como também
pel a nece ssi dad e de apr ofun dar
o deb ate das pos sib ili dad es de
comp atibiliza r reg ime s de repa rtiçã o e regi mes de capi tal iza ção.
Na me sa re don da , al ém da

As prop osta s
divu lgad as pela
Impr ensa incl uem o
aume nto da idad e
mínima para
ap os enta do ria
comp araç ão com o Chile, não fal tou dis cuss ão esp ecífica sobr e o
caso bras ile iro, sobr e o card ápi o
de med idas poss íve is e os cená rios deco rren tes de sua adoç ão,
em term os atua is, fis cais e eco nôm icos . Ess a dis cuss ão cont ou
com a cont ribu içã o valiosa de um
mo de lo no qu al Zylbe rs ta jn,
Port ela e Afonso vêm trab alh ando, e que perm ite sim ula r resultados de cur to, mé di o e lon go
pra zos , de acor do com dif ere n-

te s mu da nç as em pa râ me tr os ,
com o ida de mín ima de apo sen ta do ri a, ev ol uç ão do va lo r do
sal ário mín imo e outr os aspecto s
que cont inuam em deba te.

“Oferta” ao presiden te
Ainda no âmbit o dos debates
pro mov ido s pel o Ins tit uto FHC ,
três econom ista s da Unive rsidade
de Sã o Pa ul o (US P) con cl uí ram
uma proposta que coloca m à disposi ção do pres idente ele ito. O
pr oj et o, de Hé li o Zy lb er st aj n,
André Portela e Luis Eduardo Afonso, somente começ aria a ser implant ado no prazo de cinco anos
após sua aprova ção. Há um lado
pos iti vo: em nad a ele alt era os
direitos dos que já se apose ntaram e dos que já inte gram o atual sist ema, o que fina lment e signific aria a obser vânci a do direito
adqu irid o e tamb ém dos que se
encon tram na incôm oda situ ação
ge ra da pe lo eu fe mi sm o cr ia do
para extingui r tal direito: a chamada “expe ctati va de direito”.
Pelo proje to dos três econ omis tas, as regr as mudam apenas
para os novo s, os que ingr ess are m no me rc ad o de tr ab al ho
após a prom ulga ção da nova lei .
A Prev idên cia para os efetiva mente “n ov os ”, ad mi ni st ra da pe lo
INSS , seri a univ ersa l e váli da para
todo s os bras ile iros, sem distinção - trab alha dore s privados , funcion ário s públ icos e mil itares. O
conjunto do projeto abran ge quatro pil are s que def ine m reg ras ,
dire itos , valores dos bene fícios,
idade mínima e tem po de cont ribuiç ão para o cid adão ter aces so
à aposen tado ria.
Pila r nº 1 - Cria a ‘rend a básica do idoso ’, de valor equiv alen te à metad e do salár io mínim o, a
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que terão direito todos os brasileiros, inclusive os que nunca contribuíram para a Previdência (caso
de trabal hadore s rurais ). Isso resultar ia na extinção da Lei Orgânica de Assis tência Social (Loas) ,
que hoje garante um salário mínimo para quem completa 65 anos,
obedecidas outras regras referentes à renda famili ar. Além disso, a
ida de mín ima de aposen tad ori a
para estes e para todos os demais
trabalha dores - homens e mulheres - seria ampliada para 67 anos.
Pilar nº 2 - Cria um teto de aposentadoria equivalente a três salários mínimos (hoje, R$ 1.050) para
quem contri buiu ao longo de 40
anos e completou 67 anos de idade. O prazo máximo de contribuição das mulhe res seria reduz ido
para 35 anos. Pela proposta, o tempo de contribuição passa a ser flexível e pode ser inferior a 40 anos,
mas a idade mínima teria que ser
obedecida com rigidez. Para entender melhor: um contribuuinte com
67 anos de idade e 20 de contribuição passa a receber R$ 487,50,
acrescidos de R$ 175 da ‘renda básica’, atingindo portanto um benefício de R$ 662,50. O governo garante o benefício até o teto de três
sal ári os (R$ 1.0 50) e que m qui ser ganhar acima diss o pode recorre r a uma apos entador ia privada ofer tada por bancos e fundos de pensã o. O valor da contr ibuiçã o para o trabalhador é reduzido de 10% para 5% de seu salá ri o e a al íq uo ta da em pr es a é
rateada - 10% para custe ar o benefício e 10% perman ecem retid os
no INSS para ajuda r a finan ciar a
trans ição para a nova Previ dência.
Pilar nº 3 – No caso de demissão, o trabalha dor passa a ter direito a sacar de sua conta no FGTS
até um teto de R$ 1.050 mensais
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durante seis meses. O que exceder
esse limite só poderá vir a ser retirado por ele em caso de aposentadoria ou morte. Zylber stajn reconhece que, mesmo mantend o o
patrimôn io do FGTS na Caixa Econômica, é politicamente polêmico
mexer nas regras do fundo. “A reforma – coment a ele – pode até
parar no pil ar nº 2, mas é uma
pena, porque o FGTS é um seguro-dese mprego perfe ito. E, como

É indispen sáve l que
o gove rno adot e
meca nism os de
inclusão dos
trab alha dore s que
não cont ribu em
poupa nça compu lsóri a, se encaixa perfeitamente num sistema de
apo sen tad ori a. Mes mo que não
seja aprovado pelo Congresso, vale
continua r insisti ndo na idéia.’
Pilar nº 4 – Chamado de pilar
livre , compl emen ta o teto de três
salár ios míni mos e fica acess ível
a quem tiv er poup ança disponí vel e dispu ser-s e a aderi r. Ao governo ficar ia limitada a taref a de
regula menta r as regras e de proceder à fisca liza ção.
É im po ss ív el pr ec is ar, po r
en qu an to , qu al a di re çã o qu e
se rá to ma da pe la Pr ev id ên ci a
Soci al no Bras il. O term o “refor-

ma” já prov oca, com razã o, cala frios entre os que têm cond içõe s
de aval iar de man eira mais precis a a pro fun did ade das per das
pro voc ada s até ago ra. O gov erno ainda perm ane cerá por algu m
te mp o en vo lv id o na ta re fa de
tentar cons tituir uma base polí tic a sól ida , e o com port ame nto
da econ omia é uma das incó gnitas cujos horizont es perm anec em
nebul oso s. Ind epend entem ente
de ide olo gia s, mét odo s e cre nças, é inco ntestá vel o efe ito do
cres cime nto econômi co sobr e as
cont as da Previdênc ia, o que signif ica que, have ndo mais cres cime nt o, ha ve rá ma is ox ig ên io
para o sis tema atu al resistir por
mais tempo. Alé m disso, é indispensável que o gove rno se comprom eta com o est abel ecimento
de me cani sm os di re ci onad os à
abs orçã o do eno rme cont ing ente de trab alhadores que não contri buem com o sis tem a, do que
dep end e, em gran de parte, não
apenas a adoç ão de medidas de
est ímulos ao ingr ess o des ses trabal hadore s, como tam bém a dimi nu iç ão da in fo rm al id ad e na
eco nomia. Um dos fatores que
cont ribu irá para acla rar ess e horizonte é o comport amento dos
juro s, cuja qued a deve amplia r o
ritm o de crescime nto econômico,
se nd o ne ce ss ár io no en ta nt o,
segund o a ótic a gove rnis ta prepon der ant e dur ant e o pri mei ro
mandato de Lula, atentar sem pre
pa ra o co nt ro le da in fl aç ão . A
comb inação de inú meros fatores
ainda não def ini dos é que torn a
imprevi sível a int ens idade da dor
de ca be ça pa ra o tr ab al ha do r.
Pe la s es pe cu la çõ es at é ag or a
di vu lg ad as , no en ta nt o, já se
pode reco mendar uma boa dose
de anal gés icos.
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Mágicasparafazersurgirodéficit
Em re cen te en con tr o com
consulto res do Senado e com assessores do senador Valdir Raupp
(PMDB -RO), do qual parti cipou
também a COBAP, a ANFIP mais
uma vez fez uma ampla explanação sobre as distorçõe s que são
propagadas pela maioria dos meios de comunicação a respeito das
contas da Previdência Social. A assessori a de Raupp ,
que é relator do orçament o
para 2007, mostrou-se preocu pad a com as im pre cisões que costumam ser propagadas e que acabam provoca ndo o sur gim ent o de
um a im ag em to ta lm en te
distante da realida de.
Durant e esse encont ro,
o pres ident e da Cobap , Benedito Marcíli o Alves da Silva, rela tou a situ ação dos
ap os en ta do s qu e tê m, a
cad a ano , seu s ben efí cios
dimin uídos em decorr ência
de refor mas e mudan ças na
legis lação. A confe deraç ão
reivindica que sej a incl uída no re la tó ri o do Orçamento uma política de reajus te que recup ere o poder aquis itivo . “Se conti nuar do jeito que está, em pouco
tempo terem os no país todos os
apos ent ados rece bend o o salá rio míni mo”, aler tou.
Alves citou ainda as conseqüências do fator previdenciário no
cál cul o das apo sen tad orias, os
desvios de recursos da Seguridade
Soc ial , a Des vin cul açã o das Recei tas da Uni ão (DR U) e o dis cur so do déf ici t da Pre vid ênc ia,
apo nta do com o a cau sa da im-
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pos sib il ida de de mel hor ias dos
ben efí cio s. Sob re ess e dis cur so
do déf ici t, Alv es res sal tou a impor tân cia dos est udo s da ANF IP,
qu e re ba te m te cn ic am en te os
nú me ro s of ici ai s, ap on ta nd o
um sis tem a sup era vit ári o.
Ficou evident e durante o encontro a divergência entre os nú-

meros levantados pelo Congresso
Nacional e os números informados
pelo Executivo. A necessidade de
financiamento estimado para este
ano é de R$ 40 bilhões, segundo
fontes do Executivo. Já os números
levantados no Congresso apontam
R$ 34 bi. O gover no não esta ria
inclusive contabilizando a CPMF, o
que contribui para a divergência de
números. O fundo do Regime de
Previdência tem uma rentabilidade

de quas e R$ 600 mil hões e est e
número não é cont abil iza do. A
ass ess oria do sen ador expl icou
que o dinhei ro vai para a pasta
da Previdênci a, é utiliz ado, mas
nã o ap are ce na con ta . Pa ra a
AN FI P, es se s nú me ros po de m
se r ai nd a ma is pr eo cu pa nt es
caso as lei s que des tinam recu rsos para a Seg urid ade Soci al sej am esm iuça das.
Inv oca -se com o jus tif icat iva par a o cor te de benef íci os, na ref orm a da Pre vid ênc ia, o cre sci men to das
des pes as do Est ado em nívei s sup eri ore s ao aum ento da pro duç ão, o que estar ia a imp edi r o des env olvim ent o do Paí s.
No en ta nt o, de mo ns tram os estudos da ANFIP, a
reversão do baixo crescime nto econômico não se resolverá pelo aprof undamento da
atua l polí tica mone tári a de
combat e à inflação, via manute nção de taxas de juros
el ev ad as ; ne m ta mp ou co
pela política fisca l, basea da
no control e de finanç as públicas, por meio do aumento
do superávit primá rio. Com
isso, o que ocorre na verdade é
que são criados obstácul os à retomada do crescimento do país.
O risco: desproteção social
A ANFIP prevê que, se levada
a efeito da forma como vem sendo especulada, a próxima rodada
de cortes nos direitos e nos gasto s pú bl ic os ad en sa rá a
desproteção social e afastará o País
do nível de crescimento econômi-
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co e de justiça social almejados.
A ação efetiva do Estado na
ed if ic aç ão da ci da da ni a e na
imple mentação da infra -estrutura necessária ao crescimento possibilitou às nações líde res, que
passaram por crise s em suas história s, a conquista do desenvolvi me nt o ec on ôm ic o e so ci al ,
lembr a a entidade.
O debate sobre a limit ação
dos gastos públicos envolve diretamente a Previdência Social, um
dos maiores programas do orçamento federal. Para 2006, a previsão foi de mais de R$ 162 bilh õe s pa ra os be ne fí ci os
previdenciários. Enquanto isso, o
governo federal estabelecia a previsão de gastar quase R$ 180 bilhões com pagamentos de juros.
Os estudos da ANFIP lembram
que a Previdência Social distribui
benefícios a mais de 21 milhões
de segurados aposentados e pensionistas, e ainda oferece um seguro social protetor da renda para
outros 33 milhões de segurados
ativos. Ao distrib uir bene fíci os
médios de R$ 496 mensais (médi a de 20 05 ), o si st em a
prev idenciá rio gara nte rend a e
sobrevivência a milhões de famílias e dinamiza a maior parte da
economia e do consumo em milhares de municípios. Pode-se dizer, portanto, que o sistema é propuls or da economia e func iona
mesmo como única forma de manter a atividade econômica na grande maioria dos municípios, principalmente nos menores.
Fica fáci l imag inar o Bras il
sem que esse imenso contingente de pessoas esteja sendo atendid o. Se as cidade s bras ile iras
hoje já apresentam um degradante quadro de desigual dades, miséria e violência, que tende a se
ag ra va r co m o pr og re ss iv o
inchaço dos grandes centros urbanos , inva didos por um incalculável número de retirantes que

14

buscam empre go e algum a perspectiva de vida, a situação atingiria as proporções de caos absoluto sem a Previdência e os sistemas
de proteção da Segurida de.

Manipulação de números
Promove-se, com a Previd ência, a maior redistribuição de renda do País, enquanto a dívida pública figura como um instrumento
de concentração da riqueza naciona l. O ec on om is ta Má rc io
Pochmann, professor da Unicamp,
lembra que a apropriação dos encargos da dívida concentra-se em
cerca de 20 mil clãs familiares, detentores de maior parte do capital
aplicado a juros em títulos públicos. Isso represen ta rendimen to
anual médio em torno de R$ 6 milhões por família.
Os estudos da ANFIP comprovam as manip ulações feitas pelo
governo para que os números não
correspondam à verdade. Quando
calcula as despesas com juros, para
lançá-las no Orçamento da União,
por exemplo, o governo classifica
como “juros” apenas a parcela dos
encargos que supera o índice de
inflação (atualmente IGP-M). O resta nt e é cl as si fi ca do co mo
“refinanciamento da dívida”, computado e embutido nas despesas da
rolagem da dívida. Com isso, diminui-se o valor que aparece nos orçamentos associado a pagamento
de ju ro s. Me sm o co m es sa
“maquiagem”, o valor excedeu os
R$ 170 bilhões em 2005.
Já a “mágica” utilizada para a
Previdência Social é feita de modo
a surtir o efeito inverso. Foi desenvolvida para aumentar aquilo que
deno minam défi cit prev idenciá rio.
Is to po rq ue fa la r em dé fi ci t
previdenciário serve para tentar justificar as reformas que pretendam
suprimir direitos e ampliar os requisitos para a aquisição de bene-

fícios. “Para os defensores dos interesses do capital financeiro –
observa a ANFIP – é sempre necessári o reafirmar que o Estado
gasta muito, não com a dívida, é
claro, e sim com serviços públicos, com servidores ativos e aposentados, e com os direitos que
garantem cidadania.”
Uma omiss ão que vem sendo sist emati camente comet ida é
que a Cons tituiçã o Fede ral, ao
de fi ni r o Or ça me nt o da
Se gur id ade Social , es ta bel ece
uma plura lidad e de fonte s para
arca r com o conj unto dos gastos em saúde , previ dênci a e assistê ncia socia l. Essa plura lidade
está base ada em cont ribu içõe s
socia is incidente s sobre a folha
de salários e rendimentos do trabalh o, mas tamb ém na tributação do lucro, do faturamento das
empre sas e de movim entaç ão financei ra, entre outros exemplos .
Com isso, os constituintes de
1988 deixaram claro que a Previdência não deveria ser sustentada
exclus ivamente pela s contribuições sobre a folha de salários ou
sobre os rendimentos do trabalho.
Somente a pluralidade de fontes é
capaz de, avaliando a capacidade
contributiva, melhor distribuir os
encargos sociais para garantir os
direitosrelativos à saúde, Previdência e assistência social.
Apesar dessa clara definição
de fontes de custeio, o déficit é
calculado exclusivamente a partir das contribui ções oriundas da
folha de salários. Como as demais
fontes são intencio nalmente “esquecidas”, o total das despes as
com benefícios é sempre apresentado como fardo suport ado pelos cofres públicos. Esta é a “mágica” para fazer surgir o suposto
déf ici t, mas , com o os núm ero s
não mentem, apenas não enxerga isso quem não quer ver. Ou
aqu el es a que m não int ere ssa
enxergar esses números.
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CLÁUDIO DEDECCA
DO UTOR EM CI ÊN CI A ECON ÔM IC A E PR OF ES SO R D A UN IC AM P

Reformacombaixos
saláriose sem
desenvolvimentonão
adiantanada
eformaporreforma,já ocorreramvárias,e osresultadossempreforampífios,comprejuízoapenasparao aposentado.Quemfazaadvertência é o professor Cláudio Salvadori Dedecca, professor da
UNICAMP– UniversidadeEstadualdeCampinas(SP).
FigurarespeitadanosdebatesdealtonívelsobreosrumosdaPrevidência
SocialnoBrasil,CláudioDedeccanãoacreditaqueo presidenteLulafaça
qualquerreformana Previdência,duranteseusegundomandato,algoque
aliásnãosurtirámesmonenhumefeito– prossegueo professordaUnicamp
–se nãohouverumaconsistenteretomadadodesenvolvimentoeconômico
ese nãoseolharcommaiscuidadoa questãodainformalidadenomercado
detrabalhoe osbaixosníveisderemuneraçãodotrabalhadorbrasileiro.Ele
acrescentaque,emrelaçãoàfixaçãodaidademínimaparaa aposentadoria,
nãoestáhavendoseriedadeno debate.
Revista de Seguridade Social - Outubro/Dezembro - 2006
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DedeccapossuigraduaçãoemCiências
EconômicaspelaUniversidadeEstadualde
Campinas(1980), especializaçãoem OcupaçãoeRendapelaOrganizaçãoInternacionaldoTrabalho(1985),mestradoemCiênciasEconômicaspelaUniversidadeEstadual
deCampinas(1986),doutoradoem Ciência
Econômicapela UniversidadeEstadualde
Campinas(1990) e pós-doutorado pela
Universite deParisXIII(Paris-Nord)(1994).
Tem vastaexperiênciana áreade Economia,comênfaseemCrescimento,Flutuações
ePlanejamentoEconômico.Suaatuaçãovem
seconcentrandoprincipalmentenosseguintestemas:Desemprego,Emprego,Ocupação,Relaçõesde Trabalho,Salárioe TransformaçãoProdutiva.
Aseguir,aentrevistaexclusiva,naíntegra:
A discussão continuamente levantadapela
mídia sobre a necessidade de uma reforma da Previdência Social, principalmente
no RegimeGeral(INSS),em 2007,tem sido
fortemente pautada por um pressuposto
implícito/explícito de desequilíbrio fiscal
explosivo no sistema, tese que vem se sustentando por curioso coro de repetição
exaustiva,sem o respaldode uma demonstração fundamentada. Em seu cenário o
sr. é partidário desse pressuposto?
Háumdebatepredominanteháalgum
temposobreaPrevidênciadenaturezafiscal,
ounaverdadeorçamentária.Porqueolha-se
otamanhodogastoe otamanhoda receita
demodosimplista.Éimportantesempreresgataralgunspressupostosquesustentaram
ouestãosustentandoosistemadeprevidêncianomundo.Emprimeirolugar,semprese
consideroucomofundamentalqueo sistemadeprevidênciafuncionassenumasituaçãoemqueo níveldeempregofossesistematicamenteelevadoecomtendênciaase
incrementarao longodo tempo.Emsegundolugar, quehouvesseuma tendênciade
16

“A visãofiscalista nãoperguntaqualosistemadeprevidênciaquea
sociedadebrasileiraquerparao futuro”
elevaçãodaremuneraçãomédiadomercadode trabalho,decorrentedosaumentos
recorrentesdaprodutividadequecaracterizama sociedadecapitalista.Ademais, que
essemovimentofossecaracterizadoporum
processodemobilidadesocial.Esteselementospermitiriamqueosativoscontribuíssem
paraosistemaa partirdeumperfilderemuneraçãomuitomaisfavoráveldoqueaquele
observadoparaosbenefícios.
Nocasobrasileiro,asituaçãoécompletamenteinversa.Osqueestãoaposentados
têmum perfilde remuneração melhordo
queooferecidopelomercadodetrabalho.
Hátambémumamobilidadesocialnegativa
eumasituaçãodeníveldeempregonomercadoformaldesfavorável.Emconjunto,esteselementostêmcomprometido,do meu
pontode vista,o sistemade previdência.
Avisãofiscalista,ademais,nãopergunta qualo sistemadeprevidênciaque nós
queremosparaofuturo.É comoseotipode
proteção socialderivasseda gestãoorçamentáriadoEstadoe nãododesejodasociedadeemconstruirumaproteçãoqueconsidere adequada.Sea sociedadeacharque
devehaverumsistemaqueexijaumfinanci-

amentopesado,eladevesereunire discutir
essacomoa alternativapossível.
É preciso frisarque a visãofiscalista
é inócua,seja para o avanço do sistema
deproteçãosocial,sejapara resolverestruturalmenteo seufinanciamento.Suas
soluções podematenuarmomentaneamente desequilíbrios existentes, mas
nãotêm qualquer possibilidadede vingálas no longo prazo. É por isto que seu
discursoresumeà demanda dereformas,
mesmoque estasocorram, em média, a
cadacinco anos.A visãofiscalistaé socialmente nefasta,porque nãoproduzuma
solução adequada e destrói a limitada
proteção socialexistente.
Em nome dessepressuposto propõe-se uma
vir tual des con struçã o do sistema de
seguridade social naPrevidência, a partirde
propostas como desindexação do salário
mí nimo do piso de be ne fí cios ;
desconstitucionalização das regras da
Seguridade,principalmentedo seuOrçamento;elevaçãodo limitede idade para65 anos;
reduçãodo teto de contribuição compulsória no RGPS. Em funçãoda composiçãopoRevista de Seguridade Social - Outubro/Dezembro - 2006

lítica, face à reeleição presidencial,o sr. vê
condições paradebatedesses temas?
Euachomuitodifícilviabilizarumapropostadessetiponoprimeiroanodegovernodosegundomandato,poiso governoterá
que enfrentar a renovação da DRU
(DesvinculaçãodereceitasdaUnião)e da
CPMF(ContribuiçãoProvisóriasobreMovimentaçãoFinanceira). Maisdoqueisso:eu
acredito que,ao contráriode2003,não há
nenhumconsenso,dentrodogoverno,em
favor dareforma. Eudiriaquehojeexiste
atéumaposiçãomajoritária,em certosentido, contra uma reforma que tem na
desvinculaçãode benefíciosemrelação ao
saláriomínimoum deseuspilaresbásicos.
Quantoaos outrosaspectos, como a fixaçãodeumaidademínimaparaa aposentadoria,pensoquecaberia aogoverno organizar umaespécie defórum quepudesse
prepararum conjuntode estudoscomo
objetivodeinformaradequadamentea decisãosobremudançasnosistema, quefavorecessemoseufuncionamentoeaomesmotempofortalecessemaproteçãosocial
e previdenciária.É importanteressaltar o
quanto é trágicaa defesa denovasreformas,enquantojogamparadebaixo dotapeteas várias jáfeitas,quetiveramresultados pífios,eu diriamesmo inexistentes
paraos objetivosa queforampropostos.
Efeitos nulos, menospara os aposentados...
Menosparaosaposentados.Asociedadevai terquepensar emcomo atualizaro
regimede proteçãosocialnumhorizonte
pré-determinado,ondeseavaliemcuidadosamente asmudanças demográficas,as alteraçõesnomercadode trabalho,as expectativasdecrescimentoeasperspectivasde
mobilidade.É inevitávelquevenhamosa fazerumadiscussãomaisorganizadaparaum
sistemade mudançasestruturadasapartireudiria -deum projeto deproteção social
Revista de Seguridade Social - Outubro/Dezembro - 2006

queasociedadeacreditequesejao correto.

o custo,cabea eleimporas condiçõesde
financiamentoàsociedade.O importanteé
focarnaquestãodocrescimentoeconômico,buscara formalização domercadode
trabalhoeatuarcomosinstrumentosnosentidodeampliarosincentivosà contribuição
parao sistema,rompendocom o quadro
antropofágicoprevalecenteemnossomercadodetrabalho.

As reformas que já foram feitas atingiram
em cheio os que já estavam aposentados,
no que se refere ao valor dos benefícios, o
que gera uma desconfiançaenorme no sistema. O sr. acha que issotem influência em
uma providência que o governo tem que
to ma r, no se nt id o de in cl us ão
previdenciária? Ou seja: as pessoas não se
interessam em fazer parte de um sistema Em relaçãoà questão levantada, a indagaem que elas não confiam...
ção seriase na verdade não estásendouma
Eu acho que tem influência, mas estratégia da previdência privada antecipar
limitadamente.Omaiorproblemaexistente essapreocupação. É o quefazemas instituiéquetantoaPrevidênciacomoaSaúdesão ções privadashoje: façam logo a previdênbenefícioscujavaloraçãopela população cia privada do seu filho, comecem a se predepende dafaixade idadeem quenosen- parar desde cedopara a aposentadoria,vencontramos.Aosvinteanos,nãoestamospre- dendo a imagem de quea previdênciaprivaocupadoscomaPrevidência.Claroque na da é mais segura.
faixadosquarentaanosessapreocupação
Atenção:nenhumaempresadeprevivaicrescendo.Oquemepareceimportante dênciaprivada decolouatéagorano sentiéque,comoseverificouumadesestruturação dode terum crescimentosignificativo,de
muitograndenomercadode
trabalho,a proteçãosocial
foicolocadaemsegundoplanoporqueapopulaçãotem
quefazermalabarismopara
semanterocupadademodo
recorrente.A proteçãosocial é colocadaem segundo
planonessecontextodeantropofagiasocial.Mastemos
tambémqueteremmente
que, em nenhum país do
mundo,a populaçãoaderiu
aosistemaprevidenciáriovoluntariamente.Sempre foi
umadeterminaçãodeEstado,porquesesabequeuma
coisaécorrero riscoquandojovem.Eoutraé quando
seestámaisvelho.Comoé
“Édifícilviabilizarasreformasnoprimeiro
o Estadoquetende a bananodegovernodosegundomandato”
caresserisco,socializando
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umamassificaçãoem termos deadesão.
Todas elas não só estão rastejando e
freqüentementeumaempresacompraaoutra; muitos bancos privados entraram,
implementaramoprodutoeperceberamque
nãodavavolumeeorepassaramparaoutra
instituição. Nãoé verdade quea previdênciaprivada noBrasilvenha se mostrando
exitosa.Existe somenteumespaçoemque
elavem obtendo algumêxito.É naquele
pertencenteàs pessoasde alta renda.Por
umasimplesrazão:seumapessoaganha
30milReaispor mês,temquepagar27,5
porcentodeimpostoderendae11porcento paraa Previdência. É maisfácilfazer a
seguinteopção:elapropõeumcontratode
pessoa jurídica,paga ao redorde 15 por
centodeIR e fazuma previdênciaprivada
para seprotegerem relação aofuturo.Ou
seja,quemrecorreàprevidênciaprivadasão
pessoasde altarenda.
Hátambémoutraquestãoqueé sempreminimizada:uma coisaé a população
dealta renda,que temacessoao sistema
financeiro,definindo sua aplicação para
umplanoprivado. A populaçãode baixae
médiarendadesconheceo que éo mercado financeiro. Convive com taxasabsurdasparamanutençãode suas contasbancárias e juros elevadíssimos paracheque
especial ou para empréstimos. É difícil
acreditarqueessaparcela da população
confieno sistemafinanceiro nagestãode
seusistemade Previdência.
Domeupontodevista,orealproblema
dosistemaprevidenciáriopúblicoé atrajetóriae areiteração dabaixaremuneração
nomercadodetrabalho.Comonãosetem
uma açãodo Estadomais incisivaparaque
aspessoascontribuamcoma Previdência,
elas optampornãocontribuircomo sistema parater umarenda líquidaum pouco
maiselevada.Istosignificaque,sea economiavoltassea crescer e se estabelecesse
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umatrajetóriadeaumentoderendanomercado de trabalho, certamente se teriam
melhorespossibilidadesdefortaleceraarrecadaçãoprevidenciária.
Poderia se pensar num sistema já defendido por algumas pessoas, no sentido de que,
se o cidadão é obrigado a ter carteira de
Identidade, título de eleitor e outros documentos, fosse obrigado também a contribuirparaa Previdência?
Issoexistenamaioria dospaíses desenvolvidos.NosEstadosUnidos,porexemplo,noprópriocontratodetrabalhopode-se

“Não é verdade que
a previdência
privada no Brasil
venha se
mostrando exitosa”
definirdiretamentea jornadadetrabalho,
salário, férias; define-setudo,se nãotiver
sindicatonosetor.Agora,éoseguinte:o dia
emqueaempresapagaosalário,elaéobrigadaarecolhero ImpostodeRendaeaPrevidênciaSocialcorrespondente.Senão fizer, os responsáveis serãopresos. Sabemosque o mercado detrabalhonosEstadosUnidos é altamenteflexível, mas em
todososcontratosé obrigatóriofazeresses recolhimentos.Isso estáfaltandono
Brasilporqueésabidoqueháumatendênciadeaspessoasdizerem:"Nãovou pagar

agora,porquenãoestouprecisandoenão
existepunição;então eurecolholánafrente..."Emtodosos paísesdesenvolvidosnão
é uma opçãoindividualrecolhera PrevidênciaSocial:é umaobrigação.
Mas no Brasiltambém issoé obrigatório...
Maisou menos...Aíresideoproblema
daCarteiradeTrabalho.O Getúlio(Vargas)
instituiua CLT (Consolidação dasLeisdo
Trabalho)eprometeuo paraíso paraa populaçãobrasileira,considerandoascondições prevalecentes nomercadode trabalho naquela época.Masaomesmotempo
emqueeleofereceuo paraíso,eledetonou
todasas possibilidadesde acesso. Havia
somenteduaspossibilidadede a CLT ser
efetivada: ou pela açãodireta do Estado,
ou pelaaçãocoletiva dossindicatos.Ele
burocratizouos sindicatose nãofez com
queo Estadotornasseobrigatória aquela
regulamentaçãodoscontratosdetrabalho.
OEstadoreconheceuqueexistiamcontratos legais e contratosnão legais. Foi um
absurdo,porque é inaceitávelqueo Estado chancelasse os contratosnão legais.
Cabe aoEstadoobrigarque todososcontratos cumpram asdeterminaçõeslegais.
Elenãofez e deixouumlegado perverso
paraa sociedadebrasileira.
Paralelamente a essa discussãohá outroproblema, queé um forte desafioparao futuro,
qual seja:a necessidadede proveratendimento às populações hojeexcluídas da Previdênciae da AssistênciaSocial,e quecertamente
precisariamser socorridas nas situações de
risco social(idadeavançada,invalidez,morte, reclusão, doença, entre outros fatores).
Como poderia ser dada uma solução para
essa massa de excluídos, compostade quase 45 milhõesde pessoas,tornando-os segurados daPrevidênciaSocial?
Senóscontinuarmosaacharnaturalque
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“Éprecisoformalizaro mercadode trabalhoeaproveitar
omomento demográficofavorávelnopaís”
a informalidade no mercadode trabalho Social, comoum todo,sejaespecificamente
podeserdo tamanho atual,estaremosali- daPrevidênciaSocial. Nasuaavaliação, uma
mentandoumaverdadeirabomba-relógio. discussão realista, com as técnicas adequaIstoporqueteremoscontingentescrescen- das, não teria que ser mais abrangente, ou
tesdepopulaçãocom maisde60 anos de- seja,promover a discussãodo conjunto das
mandandobenefícioprevidenciário,semja- ações da Seguridadee todo o seu financiamaistercontribuídoparaosistema.
mento, e a partir daí traçar, se for necessáÉprecisoformalizaromercadodetra- rio,os cenários paraajustes?
balhoe aproveitaromomentodemográfico
Comcerteza.Domeupontodevista,o
favorávelnopaís, quesemanteráatémea- queprecisamosdefinir?Primeiro,omodelo
dosde2020. Atélá,o Brasilconheceráuma deproteçãosocialquequeremos.Segundo,
elevaçãoda relaçãopopulação em idade comoéquefinanciamos.Agora,independenativa/populaçãoemidadeinativa.Épreciso temente dissoé precisoqueo país cresça,
aproveitaro grandepotencial deforçade queaumenteo níveldeocupação,queautrabalhoparaofinanciamentoda Previdên- mentearendamédiano mercadode trabacia.Senãofizermos,restarásomenteacon- lhoe quehajamobilidadesocial.Senósnão
ta,semosfundosnecessáriosparapagá-la. tivermosisso,nãohaverámágicaquepossa
Aquireside um dosgrandes equívo- resolveraquestãoprevidenciária.
cos da visão fiscalista. Ela desconsidera
a importância de fortalecer o financia- A reestruturação produti va, fruto da
mento da Previdência, melhorando o globalização e da competitividade,aliada
mercado de trabalho e aproveitando o à tecnologia de ponta, é fator impeditivo
potencial contributivopropiciado pela para o incremento de aumento de empreestruturademográfica atual.
gados. Por outro lado, as empresasde alta
tecnologia,com poucamão-de-obra,e com
Na discussão das ditas reformas, pouco se enormes lucros, inclusive os de origem fifala deseufinanciamento,sejada Seguridade nanceira,poucocontribuem parao sistema
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de seguridade.Seria possível compensar essas perdas para o sistema, com maior parti ci pa çã o de st es se gm en to s, vi a
faturamento, por exemplo?
Aprimeiraquestãoa serconsideradaé
queasubstituiçãodafolhanacontribuição
patronalé vantajosa, masnãodescartaa
importânciadocrescimentodoníveldeempregoe dacontribuiçãoindividual parao
sistemadeaposentadoria.Éilusãoacharque
a contribuiçãoviafaturamentopode compensara ausência decrescimentoem termosdecontribuiçãoindividualdecorrente
donãoincrementodoempregoformal.Ademais,as empresaspodemabsorverumaumentodacontribuiçãoviafaturamento,desdequehajatambémumaperspectivadecrescimentorazoável.Do contrário,irãoprocurarsoluçõesparaescapardisso.Senãohouvercrescimentorazoáveldaeconomia,amudançaderegimepodeserquegere,momentaneamente, umaumento dereceita.Mas,
depoisqueessatransiçãoforcompletada,o
aumentodereceitaglobalvaisermuitobaixo,porcausadodesempenhodaeconomia.
É preciso,portanto,ser maiscuidadoso.
Muitospressupõemqueo faturamentocontribuiparao aumentodaarrecadaçãona
mesmahora.É verdade.Masesseganho é
pontual.Namedidaemquesemudoucompletamenteabasecontributiva,o aumento
daarrecadaçãovaidependerdo crescimentoda economia.E deve-seaindaacrescentarquesecontinuarádependendoda contribuiçãoindividualdo trabalhadore essa
seencontraassociadaàevoluçãodomercadoformalde trabalhoe dossalários. Aqui
no Brasil temumacoisa engraçada: vivese sistematicamentea ilusãode que um
problema complexo pode ser superado
comum únicotiro.Apesarde nãotermos
a culturade faroesteà la JohnFord,onde
o mocinho conseguia matardezenas de
bandidos compoucostiros,acreditamos
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que isso seja possível. Nossa situação
econômica e social está mais para Machado deAssis ou Mário de Andrade.
O sr. acha que a sociedade brasileira está
preparad a para o deba te sobre a Previdência Social, já que existe um grande
desencontro de números e também muita co nf us ão so br e os co nc ei to s de
seguridade social e previdência?
Sea sociedade estásuficientemente
preparadaeunãosei.Mastenhoa certeza
dequenãoteremosoutrasaídaseo objetivoforconsolidarnossoestadodemocrático.
Ouse fazumadiscussãomais organizada,
destinandoumperíododetempoainformar
asociedade,articularosinteressese definir
umaestratégia paraa proteção social,ou
conviveremoscomumasituaçãodecrescenteestrangulamentodosistema.Nãohaverá
reformaquetenhacapacidadederesolvero
problemadefinanciamentoexistente.
Um dos problemasmais gravesrefere-se às
dívidasda Previdência,em volume significativo. Como viabilizar essa cobrança? O que
podeserfeitopara solucionara questão?
É importante quea partir deagora o
fundode Previdência seja devidamente
colocado em prática. Veja só: o governo
fezreformaem 2003 e atéagoranão está
deposita ndo a sua parcela no fundo
previdenciário do setor público . E
estamos falando da contrapartida que
estána Constituiçãodesde 2003.
Há umaconfusãoa esse respeito. Umacoisa
são as verbas que foram utilizadas para o
desenvolvimento do País,e outra coisa são
as dívidasde empresas, que somam bilhões
de reais (dívida ativa). É preciso fazer tambéma distinção entre a previdência do setor
privado e a do funcionalismo público, que
são coisascompletamente distintas...
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Nãocreioserpossível
recuperarosrecursosdaPrevidênciaquenopassadoforaminvestidosemobrasde
infra-estrutura.Acreditoque
sevoltássemosa crescerem
tornode5 ou6porcentoao
ano, com aumento da
formalizaçãodomercadode
trabalhoecommelhornível
derenda,restabeleceríamos
a tendência de um crescimentoponderáveldareceita da Previdência. Em um
contextodesse tipo,é muitoprovávelquea Previdênciaconhecesse novamente
umasituaçãodesuperávitfinanceiro. O importantea
serdefinidosãoasregrasde
“Paramelhoraro funcionamentodaproteçãosocial
ge st ão do fundo
énecessáriaumaintegraçãodaspolíticassociais”
previdenciário,comoocorre
como FAT(FundodeAmparoao Trabalha- fendohámuitotempoqueparamelhoraro
dor).HojeseretiradinheirodoFATparauma funcionamentodaproteçãosocialserianefunçãoquenãolhecompete,masse sabe cessáriaumaintegraçãodaspolíticassociquanto,quaissãoasregrasdesseprocesso ais.Porexemplo:a rededeatendimentodo
INSSpoderiaatenderseussegurados,mas
easregrasparaa suadevolução.
Quantoaosregimesprevidenciários tam bém estar dis ponív el par a os
públicoeprivado,teremosquediscutirsua beneficiáriosdasoutraspolíticassociais. É
unificaçãoouintegração,maiscedooumais praticamenteinexistente aintegração entarde.Estedebate,entretanto,é mais com- tre as políticas sociais no Brasil. Para ter
plexo doqueparece.É provávelque haja acessoàspolíticasdeemprego,temquese
umamaior semelhança entreos sistemas, recorreràsinstituiçõesvinculadasdiretaou
porémnãoacreditoquepossamserunifica- indiretamenteaoMinistério doTrabalho;
dostotalmente. Osregimesdetrabalhosão para a Saúde,às doMinistérioda Saúde,e
e devemcontinuardiferentes,comoocorre assim pordiante.Isso desgastaa própria
política porquea população é obrigadaa
namaiorpartedospaísesdesenvolvidos.
procurarpolíticaa política.Eu diria o seMesmo alguns integrantesdo governo ad- guinte:aPrevidênciatemumacapilaridade
mitem ou já admitiram que, muito mais que,depoisdabancária,éa maiorredebrado que uma reforma, a Previdência neces- sileira deatendimentoà população. Seria
sita de um choque de gestão. Como o sr. interessante, atéparaestabelecer-seo reconhecimentosocialemrelaçãoa essaspoencara essa colocação?
Melhoraragestãoé necessário.Eude- líticas,quesecriasseumsistemadegestão
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ondeseincorporassemasdemaispolíticas,
pois isso poderia, inclusive, baratear a
implementação dasaçõessociaisde cada
umadelas.Hoje,aspolíticassociaisfuncionamdemodofragmentado.
Se nós olharmos os países em desenvolvimento veremos que o Brasil é
uma exceção completa.Somos o único
país que possui fundos públicos robustos.Temoso fundoprevidenciário,FGTS,
FAT, FundodaSaúde,FundodeCombate
à Pobreza, Fundo da Educação,e não há
nenhuma integração entre eles. Seria
possívelatender melhor à populaçãoarticulando essas políticas e facilitando o
acesso a elas, o que, com certeza,favoreceria o reconhecimentosocial.
Aintegraçãoou articulaçãopermitiria
ganhosdegestãoqueprovavelmenteserefletiriamsobreo própriofinanciamentoe
gastodasdiversaspolíticas.
Mas não seria muito difícil administrar
tudo isso?
Outrospaísesfazem,porquenãopodemostentar?Nãoé necessáriofazera fusão
dessesfundos,masapenasintegrá-los.
É fato inquestionável, demonstrado por
informações do próprio governo, que há
um repetitivo desvio de recursos que deveriam ser direcionados à Seguridade
Social. Qual a dimensão desses desvios
para o apontado desequilí brio do sistema? Qual a sua sugestão, diante da realidade vivida a partir desses desvios?
Acreditoquea melhora dagestão da
Previdênciae das políticas sociaisé fundamental paracombateressesdesviose,
principalmente,para conhecersua real
magnitude.Nãoexisteminformaçõesconsolidadas e consistentesque pudessem
permitiruma real avaliaçãoda situação
atual porparte da sociedade.
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Como o sr. vê a questão das renúncias fiscais, diante de imperativos que são sempre
colocadosde quenão há comoevitá-los,em
decorrênciadepeculiaridadescaracterísticas
de determinadossegmentos? O sr. é a favor
da pura e simpleseliminação da legislação
que dá margema essasrenúncias?
Hátrêstiposde contribuiçãonoBrasil
emquenósjamaispoderíamosterrenúncia
fiscal: Previdência,Saúde eTrabalho.Mais
doqueinaceitável,a renúncia fiscalnaPrevidência,SaúdeeTrabalhonãoé práticano
mundo.Renúnciafiscalsefazsobretributos
quenãosignificamriscodopontodevista
daproteçãodapopulação.

“Renúncia fiscal se
faz sobre tributos
que não significam
risco do ponto de
vista da proteção
da população”
Apesar de seu aspecto social, a legislação
queconcedebenefíciosàs entidadesfilantrópicas temsido motivo de abusos,já denunciados inclusive em ediçõesanteriores da Revistade Seguridade Social.Quala solução a
ser adotada em relação a isso? A seu ver, o
perfil das entidadesfilantrópicashoje está
muito abrangente?Comodefiniresseperfil,
paraevitar taisabusos?
Volto a afirmar: considero que a re-

núncia fi sc al so br e co ntri bu ição
previdenciárianão deve serfeitaemrelaçãoa qualquerentidadecivil,econômica
ou social.A única alternativaé a eliminaçãocompleta desse tipo derenúncia.
O governo, sempreencarandoa reforma pelo
ladodo corte de benefícios,estabelece como
pressuposto a fixação de uma idade mínima, mesmo mantendo o chamado fator
previdenciário.Há outra sugestãoparadirimir essaquestão? O sr. acredita que, da forma como vem sendo praticado, o fator
previdenciário tem refletido de forma eficientea realidadesocialvivida pelopaís?
Nãohá umadiscussãosérianem consistentesobreesse assunto. Seria importante que o Ministério da Previdência
provessea sociedadedeinformaçõesadequadasquantoàsexpectativasde vida da
população beneficiáriaparaa próxima década,daidademédiade cessação dosbenefícios,quantoao crescimento dasaposentadoriase pensões,dosefeitos dopadrãosalarialsobreo financiamentodaPrevidência,dentreoutrasquestões.
Adominânciadavisãofiscalistanestes
últimos15 anostemsimplificadoo debate
sobreo futurodo sistemaprevidenciário,
postergandoaqueledenaturezamuitomais
complexa.Aoinvésdeestarmosnosaproximandodeumasoluçãoparaumreorganização eficaz do sistema previdenciário,
estamosdelanosdistanciando.
Asociedadenãodispõedeinformações
suficientementeconsistentesparapodertomarumadecisãoemrelaçãoa isso.A soluçãode naturezafiscalista recusaum olhar
abrangentesobreosdeterminantesdaevoluçãodosistema,reduzindo-aa umaequaçãosimplóriadeajustedosgastos viareduçãododireitoe/oudo valordosbenefícios.É exemploapropostaparaelevaçãoda
idademínimaparaaposentadoria.Elape21

“A sociedade deveria
ser informada
adequadamente por
meio de estudos mais
detalhados e mais
cuidadosos”
naliza a população de baixa renda, que
entracedonomercadode trabalhoe passa
aserobrigadaaterumperíodomaislongo
decontribuição.Favorecea população de
altarenda que,ao contrário,entra tarde
nomercado detrabalhoe a idademínima
nãoafeta tanto.
Comodisseanteriormente, a sociedade deveria ser informada adequadamente por meio de estudos mais detalhados e mais cuidadosos. Não é o que
ocorre. Nesse aspecto, eu acho que há
umdesserviçopor partedoEstado,quando os governosnãoprovêm a sociedade
de informações detalhadas para a discussãoacurada do sistema de previdência. Ou seja: o governo vem com argumentos quebuscamfazer com quea sociedadeapóie muito maisna crença, utilizandoa mídia para bombardeá-la. Foi
o que aconteceuem 2003, com a reforma.Nãohaviainformação.Haviaum "credo" de que erapreciso reformar.
De forma conjuntural, a economia brasileira vem apresentando bons resultados.
No entanto, o Brasil cresce pouco, se com22

parado à média mundial e dos países
emergentes. Uma das conseqüências do
baixo crescimento é a permanência da
elevada taxa de desemprego. Segundo o
IBGE, temos hoje mais de 46 milhões de
trabalhadores ocupados que não contribuem para a Previdência. O que fazer para
inserir esses trabalhadores no sistema?
A inclusão previdenciária desse contingente resolveria a necessidade de financiamento da Previdência Social?
Tenho certeza que sim. Em primeiro lugar, é precisoreconhecer queo Brasil tem possibilidade de crescer e gerar
empregos formais em volume
ponderável. Isso nos diferencia dos outros países. O Brasil dispõe de um espaço muito significativo para crescer,
havendo maior possibilidade de geração de empregos justamente nas regiões menosdesenvolvidas. Outroaspec-

to que eu penso ser importante, e existem sinais dissonosúltimos anos,é que
o crescimento é fonte relevante em favor da formalização dos vínculos de trabalho.Pode-seobservar que o aumento
da contribuição para a Previdência é
maior do que a geração de empregos
formais no período, devido ao processo
de formalização. Por tudo isso,temos a
possibilidade de resolveros problemas
da Previdência pela ótica das receitas,
e não dos gastos. É possível, até 2010,
ter uma políticapara a Previdênciaque
ataque muito mais a receita e se preocupe com a despesa sob a ótima da
melhor gestão dosrecursos.Nessetempo, poderemos discutir uma solução
adequadapara o futuroda Previdência,
que atenda os interesses da maioria da
população e que interrompa a atual antropofagia social reinante no país.

“Aelevaçãoda idademínimapenalizaa população debaixarenda”
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Governo & Congress o

Queda de braço
no jogo político
Por Viviane Ponte Sena

52ª Legislatura nem terminou, mas não faltam
especulações sobre qual será a agenda do segundo
governo Lula no Congresso. Além das negociações
com os atuais parlamentarespara a votação de matérias
pendentes, o presidente reeleito teve que antecipar a
discu ssão com parti dos polít icos, gover nador es e
agentes econômicos e sociais sobre a pauta prioritária
a ser aprec iada pelos deput ados e senad ores que
tomarão posse em 1º de fevereiro de 2007.
A agenda é tão ampla quanto aquela proposta em
2002 e inclui mudanças constitucionais. Definir uma
pauta realista de reformas na Constituição é um dos
desafios do segundo mandato de Lula, que também terá
de organizar um ministériorenovado, montar uma base
consistente de sustentação no Legislativo e negociar a
eleição dos presidentesda Câmara e do Senado.
Revista de Seguridade Social - Outubro/Dezembro - 2006
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Depoi s da exper iênci a do primeiro mandato, o president e da
Repú bli ca não tem mai s dúv ida
de que a apr ova ção de mat éri a
const ituci onal depen de de ente ndi me nt o co m a op os iç ão . Em
2003 , po r exe mp lo , o gov er no
contou com o apoio de parla menta re s op os ic io ni st as , es pe ci al men te do PSD B, para ass egu rar
que as refor mas previ denci ária e
tribu tária foss em aprov adas.
Antes de começ ar a próxi ma
legis latur a, o governo busca consenso sobre os enunc iados das reforma s. A fase segu inte , quan do
as matér ias chegar em ao Congre sso, será a negoc iação no inte rior
do Parlament o Federal. O gover no reel eito, considerando a correlaç ão de força s que saiu das urnas, tem plen as condi ções para a
formação de maior ia consi sten te
na Câmara e relativa no Sena do.
De ve fi ca r at en to , en tr et an to ,
para não cair na tentação de construir uma hegem onia em torno de
seu parti do, o PT. Essa aven tura
de primeiro mandato custou caro
ao president e, mas não chego u a

Antes de começar a
próxima legislatura,
o governo busca
consenso sobre os
enunciado s
das reformas
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compr omete r a reele ição, princ ipalmente por causa de seu carisma
e por não ter sido pessoalmente
ating ido pela crise ética do PT e
de parce la do gover no.

Base no Congresso
O Congress o que emergiu das
urn as, ren ova do em média 45%
(47,5% na Câmara e 25% no Senado), terá uma nova conformaç ão
partidári a. Os partidos que conseguiram garantir represen tação no
Congress o totaliza m 21, um número que agora fica defini do com a
der rub ada da cha mad a clá usula
de barre ira pelo Supremo Tribunal Fede ral. Algu ns dos part idos
que não con se gui ram at ingir o
disp osto na legi slaç ão já havi am
inclu sive se organi zado para amenizar as conse qüências da cláusula de barrei ra, e acaba ram fest ejando o enten dime nto do STF de
que a norma era incon stitu ciona l.
An ális e prelim inar do nov o
quadro partidário que se formou na
Câmara e no Senado revela que o
presidente Lula contará na Câmara
com os partidos da aliança eleitoral (PT, PC do B e PRB) e poderá incorporar à coalizão de sustentação
as seguintes legendas partidárias :
PS B, PM DB, PP, PT B, PL e PS C,
totalizando 307 votos. Poderá, ainda, atrair o PV e, eventualmente, o
PDT, que somariam mais 37 votos,
poden do elevar a base aliad a do
presidente para 344 votos.
No Se na do , al ém do PT, a
base do pre sident e Lul a reun irá
o PC do B, PRB, PMDB , PTB, PSB ,
PL, PP e PRTB. Ess es part idos somam 44 senador es, número que
poderá aum ent ar se conf irma do
o apo io do PDT, que tem cin co
repr ese ntan tes na Casa.

O Congresso
que emergiu
das urnas
terá uma nova
conformação
par tid ári a
Comportamento
da oposição
Concluído o segundo turno, a
oposição ao governo Lula parece
ter desistido da revanche cuja meta
inicial era o impedimento do presidente. Essa reação ao resultado
legítimo do pleito de 2006 é uma
demonstração inequívoca de que o
padrão de comportamento da oposição no segundo mandato não será
muito diferente daquele observado no primeiro mandato.
Três nív eis bás icos de comporta mento deve rão se repeti r. O
prime iro é o de dar apoio consi ste nt e ao go ve rn o se mp re qu e
houver coinci dência de agen da.
Fo i o ca so , po r ex em pl o, da
desregula mentação do siste ma finance iro no manda to atual . O segundo nível é o de apoio condi cio nad o aos temas com cus tos
conce ntrad os, confo rme ocorre u
em 2003 nas votaç ões das refor mas pre vid enc iár ia e tri butári a.
Op osiç ão in tran si ge nt e, o qu e
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seria um terceir o nível de comportamen to, dever á ser manif esta da
no exame de maté rias consi deradas elei torei ras ou que favor eçam
apena s a situ ação. Identific am-se
com essa s carac terís ticas propo stas para criaç ão de órgãos e cargos e de reajuste do salár io mínimo e dos apose ntados.

Agenda do
segundo mandato
O presidente reeleito saiu das
urnas com a tarefa prioritária de dar
prosseguimento à agenda pendente de final de governo. Até o encerramento da atual legislatura, o
governo pretende concluir a votação de mat éri as com o o mar co
regulatório do setor de saneamento, a unificação do ICMS e o aumento de repasse do Fundo de Participaç ão dos Mun icí pio s, alé m do
Fundeb e da Receita Federal do Brasil, esta últim a já aprova da pelo
plenár io do Senado, após passar
sem problemas pela CCJ - Comissão de Constituição e Justiça, o que
derrubou de uma vez por todas as
especulações de que o projeto conteria inconstitucional idades.
Fa zi a pa rt e de ss a ag en da ,
mas já teve sua apre ciaç ão ulti mada no Parla mento, a Lei Geral
das Micro e Pequenas Empre sas,
ta mb ém
co nh ec id a
co mo
Supe rsimp les. Até o fecha mento
dest a edição o presidente ainda
não havia sanci onado a lei.
Quando o enfoqu e sai da pauta rem anesce nte para as pri oridade s do segund o mandato , fica
cla ro o confli to de age nda s entre o setor prod utivo, o mer cado fin anc eir o e os mov ime nto s
soci ais, o que se acen tua com as
especul açõe s diá rias da imprensa acer ca das ref orma s cons titu-
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cionai s. Apesar de have r coinci dência nos temas, não há cons enso sobr e o cont eúdo , abra ngên cia
e hierarq uia das reforma s.
O president e, mini stros e outr os me mb ro s de su a eq ui pe ,
além das lide ranças de apoio no
Congresso, tentam manter discurso uní ssono sobre o assunt o. O
líder do PT na Câmara, deputado
Henr ique Fonta na (RS), confirma
co mo pr io ri da de s do se gu nd o
manda to de Lula as reformas polít ica e trib utá ria . Quan do o assunto é refor ma da Previdênc ia, o
pet ist a é tão enf áti co qua nto o
presi dente ao desca rtá-l a. Segundo Font ana, “no venta por cent o
do esforço ness e tema será em direção à quest ão geren cial, de qualificação da gestã o previ denci ária,
reequ ipame nto e regul amentação
da Pr ev id ên ci a co mp le me nt ar
para os novos segurados” .
O líder encerra o assunto com
a convicção de que “reforma da Previdência do jeito que está se falando na imprensa não está na agenda do governo. Toda essa história
de idade mínima e outras alterações
no regime geral é especul ação, é
vontade de quem quer forçar uma
agenda que não é a agenda deste
governo”. Fontana disse que o governo precisa entrar com muita força no primeiro semestre. Para ele,
há acúmulo de debates e o País vive
um momento político histórico em
que “poderá avançar e subir muitos degraus”.
A síntese do segundo mandato de Lula, ponti fica Fontan a, “é
fazer o Brasil crescer mais do que
cresceu no primeiro”. A vantagem
ag or a se ri a ju st am en te es se
acúmulo de debates, negociações e
apoio político que vem ocorrendo
de for ma instituci ona l. “Há um
novo tipo de governabilidade, que

assegura mais estabilidade à coalizão que está se formando”, conclui.
Um dos pri mei ros con fli tos
no confronto das agend as do governo e do merca do finance iro
está na Previ dênci a. Aquil o que é
desca rtado pelo govern o é pauta
prioritária para os “oper adores do
capit al”. A confirmaçã o está regis trada em pesqu isa feita um pouco an te s da el ei çã o pe la
consu ltori a polít ica Arko Advice.
Um questioná rio respondido por
cin qüe nta rep resent ant es de 27
instituiç ões com atuação no mercado finan ceiro apuro u a opini ão
dos clientes da consu ltoria acerca do quadro suces sório .
As quatr o refor mas const ituciona is prior itári as para o merca do financeir o, segundo os dados
af er ido s na pe sq ui sa , são : a
previ denci ária, a política, a tribu tária e a fiscal. Outra infor mação
tab ula da diz res pei to às con dições de o titular do Poder Executivo apr ova r essas ref orm as no
Congresso. Como o quest ionár io
foi apli cado duran te a campa nha
el ei to ra l, na pola ri za çã o en tr e

O presidente reeleito
saiu das urnas com a
tarefa prioritária de
dar prosseguimento à
agenda pendente de
final de governo
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CristianoNoronha:“Omercadoprecisasaberseas
contasdogovernoestãominimamenteequilibradas”
Lu la e Al ck mi n, o pr es id en te
reele ito ficou muito atrás do candidat o do PSDB. Para o merca do,
Al ck mi n te ri a ma is de 80 % de
chanc es de empl acar a paut a reformis ta contra apenas 6% de Lula.
Mesmo depois da emblemática
vitória de Lula em segundo turno,
o mercado continua pouco otimista em relação às reformas constitucionais que elencou como essen-
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ciais. No caso da Previdê ncia, em
vez de uma sinaliz ação clara próreforma, o governo nega qualquer
mud anç a mai s rad ica l que con te mp la ri a te ma s co mo a
de sv in cu la çã o do be ne fí ci o
previden ciário do salário mínimo.
O anal ist a polí tico sên ior da
Arko Adv ice , Cri sti ano Noro nha,
expl ica que a Pre vid ênci a é prio rida de para os cli ent es da emp re-

sa porq ue “o mer cado fin ance iro
sem pre fic a de olh o na qual ida de da s co nt as do go ve rn o, do
gas to púb lic o. Com o com pra títul o do gove rno, o mer cado precis a sabe r se as cont as est ão minim ame nte equ ili bra das ”.
Na anális e de outra inform ação revelada na pesquis a – urgência da reforma política – Noronha
pondera que o assunto ganhou importânci a por causa da conjunt ura de escân dalos envol vendo admin ist rad ore s púb li cos e par lamentares . “De todas as reformas ,
a polí tica é a que pode garan tir
governabi lidade, fortale cer os partido s ins titu cion alme nte e dimi nuir os riscos de corrupção” .
Na opini ão de Noronh a, que
também é mestre em Ciência Política pela Univers idade de Brasíli a,
o au me nt o da go ve rn ab il id ad e
com o con seq üên cia da ref orm a
política se justifica pelo fato de que
“partido s fortalec idos, com fidelidade partidári a, tomarão decisões
que terão de ser seguidas pelo conjunto de seus integrant es. A fidelidade, portanto, tende a facili tar
a interl ocução com o Congres so,
ou seja, as divergê ncias serão bastante minimiz adas no interior de
cada legend a”.
Para fechar a lista de prioridades, os representantes do mercado
finan ceiro consul tados pela Arko
Advice escolheram as reformas tributária e fiscal. Demanda número
um do setor produtivo (empresarial), a reforma tributária também é
mot ivo de pre ocu paç ão par a os
“operado res do mercado”. A diminuição da carga tributár ia, até porque significará perda de receita, teria, contudo, de vir acompanh ada
de uma ref orma fisc al, nes se caso
em âm bi to in fr ac on st it uc io na l,
par a coi bir fra ude s, son ega çõe s
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e renú ncia s fis cais .
A questão fiscal está no centro
de debates do setor produtivo. No
dia 28 de novembro, em solenidade
de posse da nova diretoria da CNI, o
presidente Armando Monteiro Neto,
que acabou de ser reeleito deputado federal pelo PTB de Pernambuco,
disse que o principal obstáculo ao
crescimento da economia brasileira
é a questão fiscal.
Alé m de atac ar a ques tão fis cal, Mont eiro Net o ressal tou que
o Bras il só cres cerá de form a sus tentáve l se cons trui r um cons enso em torn o das ref orma s trib utária , pre vid enciá ria , tra bal hista e
po lí ti ca . “O nã o en fr en ta me nt o
das reforma s ins tit ucio nais lim ita
no ss a ca pa ci da de de ro mp er a
eq ua çã o da ec on om ia de ba ix o
cres cime nto”, ale rtou .
Conviver com uma carga tributária superior à média dos países ricos e com uma elevação dos gastos
corren tes super ior ao do Produ to
Interno Bruto representa, segundo
Monteiro Neto, “conformar-se com
a manutenção do insatisfatório padrão de crescimento que vigorou nas
últimas décadas”. Para o dirigente
da CNI, a reforma fiscal depende da
maior eficiência do Estado e de mudanças significativas no sistema tributário e previdenciário.
No di scu rs o de po sse,
Mont eiro Net o dis se ainda que “o
cres cime nto econ ômic o sus tentado é a prin cipa l band eira do set or
in du st ri al , co ns ub st an ci ad a na s
diversas agen das prod uzi das pel a
CNI e que ser vem de base para o
diálogo com o Executivo, o Congres so e a soci edade” .

Queda de braço
No segundo mandato de Lula,
os mo vi me nt os so ci ai s ta mb ém
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bus carã o imp lem ent ar age nda s
específicas no Congresso Nacional. Para sere m prota gonistas na
queda de braç o do jogo polí tico, a rela ção com o pres iden te
reelei to terá que se dar em novas bases. O alert a é do analista
político e diretor do Diap (Depar tame nto Inte rsindica l de Asse s-

Mesmo depois da
vitória de Lula em
segundo turno, o
mercado continua
pouco otimista em
relação às reformas
so ri a Pa rl am en ta r) , An tô ni o
Aug ust o de Que iro z. “O per fil
socioe conômi co e a corr ela ção
de força s do novo Congre sso demonst ram que as frent es conse rvador as ganharam grande impulso”, argum enta Queir oz.
Para ilustrar o argumento , o
analista político informa que houve um cre sci mento exp res sivo
dos parlamen tares que não dependem de renda assalariada, particularm ente da bancada empresarial e dos profis sionai s liber ais;
um forta lecim ento, com a chega da de novos quadr os, da banca da rural ista, inclu sive do pess oal vincul ado ao agro neg ócio ; e
uma redução da banca da sind ical ist a e da rep res ent açã o dos

traba lhado res, do setor públi co e
priva do, notadamente dos traba lhad ores rura is. Esse s dado s estã o co mp il ad os na pu bl ic aç ão
Radiografi a do Novo Congre sso –
Legis latu ra 2007- 201 1, ed itado
recen temente pelo Diap.
Queiro z explica que “no primeiro mandato, muitos setores do
movimento social, imaginando estar ajudando o presidente, deixaram de pressioná-lo e, em alguns
casos, passaram a considerar como
oposição críticas corretas às políticas governamentais. Essa postura
abriu uma avenida para que os setores conservadores pressionassem
e arrancassem do governo decisões
que jamais consegu iriam caso os
setores sociais estive ssem disputando o conteúdo dessas políticas,
fazendo o contraponto”.
O analista complementa o raciocínio ao afirmar que o recado das
urnas foi claro: apoio à ampliação
dos programas sociais, ao crescimento econômico, à geração de emprego e renda, mas com mudanças na
gerência e mais transparência e ética na ação administrati va. “Ou o
movimento social age com inteligência, estratégias e táticas bem definidas, ou corre o risco de perder de
novo paraos setores conservadores”.
O capital político do presidente Lula é grande, mas será consumido rapidamente, avalia Queiroz.
Assim, ou ele aproveita o ambiente favorável e promove as reformas
no primeiro ano de mandato, ou a
sucessão presidencial poderá atropelar sua segunda oportunidade de
governar o País. Com tantos atores
e agendas em disputa, o êxito do
presiden te no enfrentamento de
seus primeiros desafios, em especial a definição de uma pauta de
refo rmas nego ciad a, será fund amental para dar marca à Era Lula.
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PLC 20/06

Receita Federal do
Brasil já é realidade
O Brasiljá pode tercerteza deque
a unificação das secretarias da Receita Federal e da Receita Previdenciária
é uma realidade. Com a aprovação do
projeto, pelo Senado Federal, na noite de 13 de dezembro, só resta agora
à Câmara dos Deputados aceitar ou
rejeitar as emendas apresentadas pelos senadores. Até o fechamento desta edição, a matéria estava na pauta
da Câmara para ser novamente votada, em raz ão das mod ifi caç ões
introduzidas no Senado por meio de
emendas. Vencida essa etapa, a RFB
passa a ser uma realidade, apósa sanção presidencial.
A aprovação do projeto é uma
vitór ia dos que se engaj aram na
luta por uma estrutura de arrecadação mais moderna, ágil e competente. Trata-se do coroamento da
luta promovida pelos que sempre
defenderam a modernização da Administração Tributária no Brasil. A
ANFIP sempre atuou ao lado das entidades que lutaram com firmeza
pela aprovação da nova estrutura,
por entender que ela efetivamente
representa um ganho para a Previdência, por promover a modernização da arrecadação. O projeto,
além de todos os beneficios, garante segurança adicional para a arrecadação previdenciária, ao determinar, no art. 2°, § 1 °, que o produto
das contribuições previde nciária s
será mantido em contabil idade e
controles próprios e segregado dos
demais tributos, sendo credita do
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diretamente no Fundo do Regime
Geral de Previdência Social , fazendo com que os recursos não passem mais pela conta única do Tesouro Nacional, o que evitará que
sejam utilizados indevidamente.
Dur ante tod os os mes es de
mobilização pela aprovação do projeto, a ANFIP trouxe a Brasília, por
diversas vezes, representantes dos
vários Estados, e negociou em todas as instâncias de poder. Outrapreocupação foi a de defender o direito dos aposentados, garantindo a
inclusão, no projeto, do princípio da
paridade com os ativos. Na prática,
a oposição ao PL 20, promovida por
uma minoria, significou a negação
do direito dos aposentados à pari-

dade, garantida em seus dispositivos. Esse foi apenas um dos inúmeros equívocos dos que combateram
a medida procurando preservar mais
seus próprios interesses do que promover os benefícios que essa modernização trará para o país e para
os contribuintes.
A primeira vitória no Senado
ocorreu uma semana antes, com a
aprovação do projeto na CAE – Comissã o de Assun tos Econômicos.
Logo no dia seguinte, a matéria foi
aprovada na CCJ – Comissão de Constituição e Justiça, afastando dessa
forma todas as especulações de que
o pro jeto con tinha inc ons titucionalidades. A ANFIP acompanhou
cuidadosamente toda a tramitação
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