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Aposentadorias: Um marco conceitual
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A América Latina está envelhecendo mais rapidamente do 
que qualquer região do mundo
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Brasil - 25 anos

Europa - 60 anos



Três mensagens
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1. Não fazer
nada não é uma 

opção
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Sustentabilidade: Uma clara ameaça

• Brasil está gastando como
países europeus mas é 
muito mais jovem
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DESPESA PREVIDÊNCIARIA E RAZÃO DE DEPENDÊNCIA



Três opções para garantir a sustentabilidade nos sistemas 
de benefícios definidos

Aumentar a idade de aposentadoria

Aumentar contribuições

Diminuir os benefícios previdenciários
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Três opções para garantir a sustentabilidade nos sistemas 
de benefícios definidos

Aumentar a idade de aposentadoria: Metade
dos países da OCDE

Aumentar contribuicões: Austrália, Nova 
Zelândia

Diminuir os benefícios previdenciários: Áustria, 
Eslovênia, Finlândia, Grécia e Itália
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2. A reforma 
proposta é um passo 
na direção correta, 

mas não é suficiente
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A reforma brasileira

Aumentar a idade de aposentadoria

Aumentar contribuicões

Diminuir os benefícios previdenciários
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Uma reforma que reduz o gasto de maneira 
equitativa: Os subsídios são reduzidos para quem?
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Demografia, uma geleira 
em movimento
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A reforma proposta é um passo na direção 
correta, mas não é suficiente
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3. Há necessidade 
de pensar num 

caminho contínuo 
de ajuste
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Há necessidade de pensar num caminho contínuo 
de ajuste tão equitativo quanto possível
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•Um sistema justo: Que exista uma relação entre contribuições e 
benefícios (com solidariedade explícita)

•Mecanismos de ajuste automático: contas nocionais ou fatores de 
ajuste integrados nos sistemas (idade de aposentadoria ajustada pela 
esperança de vida)

•Mecanismos de financiamento misto para diversificar fontes de 
financiamento

•As instituições, a transparência e a comunicação são fundamentais 
para promover esta via de reforma.

Suécia, Itália, Látvia, Polônia
Finlândia, Holanda

Países europeus, Costa
Rica, Panamá, Uruguai

Chile, El Salvador



Capitalização-
Poupança

Repartição-
Intergeracional

Propriedades

• Permite escapar 
parcialmente da 
demografia

Propriedades

• Determinado pela 
demografia

Propriedades dos diferentes sistemas

Razão de Dependência dos Idosos

2020

2040

2060

1. Individual
2. Coletivo

1. Gestão pública
2. Gestão

privada



Há necessidade de pensar num caminho contínuo 
de ajuste tão equitativo quanto possível
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CAPITALIZAÇÃO
Individual ou

Coletiva

REPARTICÃO: 
Contas Nocionais/ 
Fatores de ajuste

CAPITALIZACIÓN

REPARTO

REPARTICÃO: 
Contas Nocionais/ 
Fatores de ajuste

X Salarios Mínimos

REPARTICÃO: 
Contas Nocionais/ 
Fatores de ajuste

CAPITALIZAÇÃO
Individual ou

Coletiva

OPCÃO B: 
COMPONENTES 

INTEGRADOS

OPCÃO A: 
COMPONENTES 

COMPLEMENTÁRIOS



Pensamentos finais
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Pensamentos finais

•Fundamental o ajuste de parâmetros 

•Criar instituições que tenham um mandato global sobre previdência

•Os países estão transitando para sistemas multi-pilares com sistemas de financiamento 
muito variados

•Mecanismo de ajuste automático integrado a nível micro e macro
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Better Pensions,  
Better Jobs, 2013

Social Insurance,  
Informality and Labor  

Markets, 2015

Savings for  
Development, 2016

Present and Future  
of Pensions, 2018

Better Spending for  
Better Lives, 2018

UM POUCO DO NOSSO TRABALHO
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