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Mecanismo de Incentivo à Renovação da Mão-de-Obra no Mercado de

Trabalho Face ao Sistema Previdenciário

Recife, 2011



Leandro Willer Pereira Coimbra1
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de casa.

Aos professores, que compartilharam de seus conhecimentos, sabedoria e amizade e, em

especial, ao prof. Francisco Ramos pela orientação neste trabalho.
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Resumo

Procurou-se neste trabalho modelar a interação entre trabalhador, previdência e

mercado. O sistema previdenciário é colocado como mediador entre os interesses dos

outros dois agentes. Com o uso de contratos previdenciários elaborados com base no

modelo Principal-agente e fazendo uso da influência da previdência sobre o trabalhador,

procurou-se conduzir as escolhas dos trabalhadores de forma a promover ganhos de

pareto a sociedade através da renovação eficiente da mão-de-obra. Para tanto, fez-se

necessária a adaptação das regras previdenciárias às preferências do trabalhador quanto

ao trade-off trabalho-lazer, assim como, às estruturas do mercado em que estão inseridos.

Contratos definidos de forma a desconsiderar os incentivos sobre o trabalhador mostraram

a possibilidade de promoverem prejuı́zos para o mercado na forma de custos sociais, de

perda de competitividade e do não aproveitamento eficiente da mão-de-obra.

Palavras-chaves: Sistema previdenciário; Mercado de trabalho; Decisão de retirada

do trabalhador; Incentivos.



Abstract

In this work we tried to model the interaction between workers, pension system and

market. The pension system is placed as mediator between de interests of both agents. With

the use of both retirement contracts based on the Principal-agent model and of the influence

of pension system on the worker, we tried to conduct the choice of workers to promote

pareto-gains to society trough eficient renewal of labor force. For this purpose, it was necesary

to adapt retirement rules to the preferences of worker´s work-leisure choice and to the structure

of the market they are inserted in. Contracts defined in a way that disconsider the incentives

on the worker have showed the possibility of promoting damage to the market in the form of

social costs, competitiveness loss and inificient use of labor.

Key-words: Pension system; Labor market; Worker’s Retirement Decision; Incentives.
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1 Introdução

1.1 Considerações Iniciais

A população brasileira está estimada em cerca de 190 milhões de pessoas. Cerca de

55% deste total fazem parte da parcela classificada como economicamente ativa - PEA2 (IBGE,

2010). É esta a parcela da sociedade responsável pela produção de bens e serviços, ou seja, a

mão-de-obra potencial do mercado.

A decisão individual do trabalhador de quando entrar e, especialmente, de quando se

retirar do mercado representa o principal determinante da PEA. Portanto, a dinâmica desta

parcela sofre influências de variáveis demográficas, econômicas, sociais e culturais, que se

refletem no desempenho da economia. A decisão individual do trabalhador passa então a ser

objeto de atenção no planejamento social.

A Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico - OECD (2000), apud

Tafner (2007) apresenta uma tendência sobre os interesses atuais dos trabalhadores, que podem

exercer dificuldades para a permanência da mão-de-obra ativa necessária:

”(...) Men have been spending far less of their lives in employment. Men

used to work for most of their life; if existing trends continue, men will soon be

spending substantially more of their lives in activities other than work–specially

in growing periods of retirement. Men are retiring earlier and living longer once

retired. Women are also retiring earlier and living longer once retired.” (pag.33)

A saı́da do trabalhador do mercado marca o fim do seu perı́odo produtivo, onde o

trabalhador passa a financiar seu consumo através de uma poupança acumulada previamente.

Os ganhos durante qualquer perı́odo do ciclo de vida são alocados igualmente entre o consumo

atual e futuro (ANDO; MODIGLIANI, 1963). Desta forma, garante-se um nı́vel de consumo na

inatividade em compasso àquele do perı́odo produtivo.

Dentre os estudos que focam a oferta de trabalho e retirada do mercado, a questão

previdenciária recebe significativa atenção, como em Malaga e Leme (2001), Gruber e Wise

(1998), Queiroz (2007), Lazear (1987), Lazear (1979)).

Segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS, 2011), a previdência é

um seguro social que visa assegurar uma renda ao contribuinte quando há perda da capacidade
2A população economicamente ativa é definida pela parcela da população com 10 anos ou mais de idade que

estão aptas e dispostas a trabalhar. considera-se, portanto, pessoas ocupadas e desocupadas que estão empregadas
ou em busca de emprego.
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laboral. Para o cumprimento deste objetivo, os segurados recebem benefı́cios previdenciários

na forma de aposentadorias e pensões.

O sistema previdenciário, não apenas o público, mas também o privado, tem a finalidade

de compor a poupança prevista no ciclo de vida para o perı́odo improdutivo. As regras que

determinam as contribuições e benefı́cios exercem grande influência sobre os trabalhadores.

Portanto, a composição e equilı́brio do mercado de trabalho também sofrem a influência

previdenciária.

Como exemplo da influência destas regras sobre o comportamento do trabalhador,

Tafner (2007a) mostra que em inı́cio dos anos 1970, França e Alemanha implantaram mudanças

nas regras previdenciárias. O objetivo era influenciar uma saı́da antecipada dos trabalhadores

do mercado de trabalho. Cerca de uma década depois, a idade modal de retirada já havia sido

reduzida em cinco anos.

No Brasil, a taxa de ocupação por idade entre 21 e 45 anos é acima de 80%. Por volta

dos 45 anos esta taxa começa a declinar; aos 65 anos, 60% dos trabalhadores já se retiraram do

mercado. Esta retirada ocorre de forma rápida neste intervalo, sendo que a taxa de ocupação

entre 55 e 59 anos é de 62%; e, apenas, 47% de atividade entre 60 a 64 anos (PNAD,2009),

(MALAGA; LEME, 2001). A aposentadoria por idade no Brasil é de 65 anos para homens e 60

anos para mulheres, portanto, os dados indicam uma precocidade nas aposentadorias.

Além das aposentadorias por idade, outras regras permitem ao trabalhador uma

aposentadoria precoce e/ou sem a necessidade de contribuição em contrapartida. Benefı́cios

pagos à área rural (quase sem a contrapartida de contribuições), vantagens de bonificação

temporal (dados às mulheres e a algumas categorias profissionais) e o piso previdenciário

atrelado ao salário mı́nimo (que vem recebendo ganhos reais consideráveis 3), parecem

corroborar a relativa benevolência do sistema.

Regras muito benevolentes trazem o surgimento de grandes grupos de aposentados sem

o devido histórico de produção, isto é, gera as chamadas aposentadorias precoces (CONDE-RUIZ;

GALASSO, 2003). Por outro lado, a inexistência de um sistema de aposentadoria leva ao

surgimento de uma mão-de-obra ativa menos produtiva e indesejada (SALA-I-MARTIN, 1996),

(LAZEAR, 1979).
3Segundo Tafner e Giambiagi (2010), o salário mı́nimo em 15 anos teve um ganho real de mais de 120%.
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1.2 Justificativas e Objetivos do Estudo

Muitos dos trabalhos que possuem como foco o sistema previdenciário, trazem

discussões relacionadas ao equilı́brio fiscal do sistema. Normalmente, são apresentadas

reformas que procuram amenizar um déficit previdenciário presente no mundo todo.

No Brasil, em 2009, o saldo entre a arrecadação e os benefı́cios previdenciários chegou a

um déficit de 40 bilhões de reais (Ministério da Previdência e assistência Social - MPAS, 2011).

Este fato tornou-se foco principal de muitos estudos relacionados à previdência. Com isso,

outras questões acabaram por ser relevadas como, por exemplo, a preocupação com a eficácia

dos objetivos básicos do sistema.

A existência dos sistemas previdenciários é motivada pela manutenção da renda do

trabalhador após sua retirada do mercado de trabalho, a qual pode ocorrer por motivos diversos,

certos ou incertos.

Em razão da grandiosa cobertura sobre a sociedade e os volumosos fluxos monetários

controlados pelo sistema, o papel da previdência, cada vez mais, agrega responsabilidades e

novos objetivos. Pode-se citar a redistribuição de renda, o assistencialismo, a influência no nı́vel

de poupança agregada e, como foco deste trabalho, a permanência da mão-de-obra produtiva

no mercado. A influência sobre o comportamento dos trabalhadores, coloca o sistema de

previdência social como uma relevante ferramenta na manutenção da eficiência no mercado

de trabalho.

O objetivo deste trabalho é analisar os incentivos das regras previdenciárias à

permanência ou retirada dos trabalhadores no mercado. Têm-se como contribuição trazer para

o enfoque microeconômico uma discussão que tem recebido uma abordagem, na maior parte

dos casos, macroeconômica. Neste sentido, faz-se uso da Teoria Principal-agente, dado que o

trabalho se centraliza no comportamento individual dos agentes.

No quadro presente, acredita-se que os trabalhadores não possuem uma visão abrangente

ao interesse social. Ao atuar como agentes racionais promovem, muitas vezes, um conflito de

interesse entre indivı́duo e sociedade. O sistema previdenciário possui a influência necessária

para zelar pelo interesse social, no que diz respeito à decisão de retirada do trabalhador.

Procura-se, então, analisar como a previdência atua sobre o trabalhador. Desta forma,

além de garantir a poupança de longo prazo, o sistema passa a influenciar o trabalhador de

acordo com as necessidades do mercado de trabalho de renovação da mão-de-obra.

Acredita-se que caracterı́sticas como mão-de-obra despreparada para entrada no
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mercado ou diversidades nas preferências pelo lazer implicam em maiores dificuldade ou custos

para a atuação eficiente da previdência sobre o mercado.

As regras que regem atualmente o sistema levam em consideração o tempo de serviço,

idade, expectativa de sobrevida e residência (rural ou urbana) como informações suficientes para

descrever os trabalhadores. Portanto, pode haver determinantes importantes desconsiderados,

que possibilitariam contratos mais eficientes.

Baseado na hipótese de existência de conflitos na relação entre sistema previdenciário,

mercado de trabalho e trabalhador, esta interação é formalizada através de um modelo à luz da

teoria dos incentivos.

Dentre os trabalhos a serem consultados, procura-se uma intercessão entre o estudo

da oferta de mão-de-obra de idosos ( discutida na literatura, principalmente, sob análises

econométricas, na identificação de fatores determinantes na retirada do trabalhador); a corrente

denominada ”Teoria Positiva da Previdência Social”, que oferece uma discussão sobre o

entendimento da existência e atuação das previdências sociais. (SALA-I-MARTIN, 1996),

(TABELLINI, 2000)); e, na teoria dos incentivos (LAFFONT; MARTIMORT, 2002).

O trabalho é dividido em outros quatro capı́tulos. O primeiro trata da decisão de retirada

do trabalhador do mercado de trabalho e implicações ao próprio. O seguinte é pautado por uma

análise da previdência, sendo esta apresentada como elemento eficaz na execução de polı́ticas

públicas e influente no desempenho do mercado. Busca-se nesse capı́tulo traçar um panorama

da atuação da previdência, com seus custos e benefı́cios para a sociedade. No capı́tulo 4

é apresentado um modelo de incentivo dado pela interação entre trabalhador, previdência e

mercado. Por fim, fazem-se as considerações finais sobre as abordagens no decorrer do trabalho.
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2 Teoria do Ciclo de Vida e Decisão de Retirada do

Trabalhador

Para se investigar as implicações da decisão de retirada do trabalhador, faz-se uso da

teoria do ciclo de vida e da análise empı́rica existente na literatura. A teoria é utilizada de

forma a explicar o perı́odo improdutivo do trabalhador e suas implicações, enquanto a revisão

de literatura baseada em trabalhos empı́ricos destaca os determinantes sobre a decisão do

trabalhador de se retirar do mercado.

2.1 Teoria do Ciclo de Vida

O modelo de ciclo de vida em Modigliani e Brumberg (1954) descreve a decisão de

consumo agregada e individual como função da renda presente, da renda futura e das riquezas

acumuladas até determinado perı́odo. Com base na expectativas de seus ganhos futuros, o

trabalhador tende a suavizar seu consumo ao longo da vida. A maximização da utilidade do

indivı́duo é dada de forma geral por:

max U(ct, ct+1, ... , cT , aT+1) (2.1)

s.a at +
N∑
τ=t

(
yτ

(1 + r)τ+1−t

)
= aT+1

(1 + r)T+1−t +
T∑
τ=t

(
cτ

(1 + r)τ+1−t

)
, (2.2)

onde:

ct = Consumo do indivı́duo no tempo t;

at = Posses ou ativos acumulados até o tempo t;

yt = Renda no perı́odo t;

N = Perı́odo produtivo;

T = Perı́odo total de vida;

r = Taxa de juros;

aT+1 = Ativos deixados como herança.

A restrição 2.2 define que o consumo para o restante da vida, T − t, mais herança

a ser deixada é financiado pelas posses do indivı́duo mais a renda a ser gerada no perı́odo

produtivo, até N (valores presentes no tempo t, tendo como taxa de desconto r). Desta forma,
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planeja-se o consumo com o olhar no futuro, sendo que as preferências de consumo podem não

ser compatı́veis com a renda em um determinado perı́odo, isto é, yt + rat 6= ct. Faz-se, então,

necessária a utilização ou formação de poupança, dada na equação pelos ativos acumulados.

Observa-se um perı́odo M , sendo T −N = M , correspondente ao perı́odo improdutivo,

marcado pela retirada do trabalhador do mercado. Neste perı́odo não existe uma renda sendo

gerada, portanto, este deve ser financiado por uma poupança previamente acumulada.

A decisão de retirada do indivı́duo é determinada por uma interação das preferências

individuais e um conjunto de incentivos que surgem principalmente nas idades mais avançadas

(GUSTMAN; STEINMEIER, 1986). Suponha-se que o indivı́duo além de querer maximizar o

consumo relativo de bens e serviços, também tenha interesse em maximizar o tempo disponı́vel

para o lazer. Este último pode ser adquirido pelas horas não trabalhadas, portanto:

max U(ct, ct+1, ... , cT , lt, lt+1, ... , lT , aT+1)

s.a at +
N∑
τ=t

(
yτ (lτ )

(1 + r)τ+1−t

)
= aT+1

(1 + r)T+1−t +
T∑
τ=t

(
cτ

(1 + r)τ+1−t

)
,

A entrada do lazer como determinante da renda implica que o tempo despendido a este

passa a reduzir as horas trabalhadas e, portanto, seus ganhos. O tempo despendido ao lazer pode

ser compreendido como principal substituto ao trabalho ou de forma semelhante, substituto ao

consumo de bens. Muitas das discussões sobre a decisão de retirada do mercado de trabalho

pelo trabalhador acaba tendendo a este trade-off.

O lazer pode ser entendido como um bem normal, isto é, o aumento na renda leva ao

aumento em seu consumo. Por outro lado, este efeito pode surgir de forma ambı́gua, apesar de

influenciar o indivı́duo a demandar mais lazer, um aumento na renda também pode significar

um aumento no preço do mesmo. Se este ganho na renda for devido ao aumento no salário

(sendo a perda da renda do trabalho, o custo oportunidade de trabalhar menos), a direção da

relação entre eles será dada pela magnitude do efeito renda e o efeito substituição.

efeito renda > efeito substituicao⇒ relação positiva

efeito renda < efeito substituicao⇒ relação negativa

Alguns trabalhos apontam para um efeito renda maior (LAZEAR, 1987), (MITCHELL;

FIELDS, 1984), principalmente para paı́ses de baixa renda (QUEIROZ, 2008).
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O lazer, l, pode ser considerada como uma variável entre 0 e 1, sendo l = 1 quando o

indivı́duo não mais trabalhar, isto é, após sua retirada do mercado. Suponha então:

lt =

 lt, se t < N

1, se t > N ,

isto é, o trabalhador despende um tempo para o lazer constante durante seu perı́odo

produtivo. Ao alcançar a data de retirada do mercado ocupa-se totalmente com lazer. Desta

forma, a maximização do lazer ocorre com a definição de N e, consequentemente, a renda é

afetada pelo maior ou menor tempo de permanência no mercado.

A decisão de retirada do trabalhador, portanto, pode ser definida pela avaliação do preço

ou da utilidade do lazer em comparação a utilidade do trabalho. A existência de um sistema

previdenciário, que possibilite o recebimento de benefı́cios ao se retirar do mercado, surge

afetando o preço do lazer e, consequentemente, a decisão de retirada do trabalhador. Em Lazear

(1987) são apresentados dois influentes diretos na decisão de retirada, via alteração de preço

trabalho/lazer:

• redução do preço do lazer, pela possibilidade de recebimento do benefı́cio após a retirada;

• a redução dos ganhos salariais, ocasionado pelas contribuições previdenciárias

arrecadadas pelo sistema.

O efeito previdenciário dependerá das regras que definem a forma como os benefı́cios são

calculados e a forma como o trabalhador enxerga a ligação entre contribuição e benefı́cio

(LAZEAR, 1987).

A decisão de retirada do trabalhador passa a considerar, não apenas o salário recebido

mas, também, a possibilidade de recebimento dos benefı́cios previdenciários. Portanto, as

variações nos benefı́cios serão agregadas à decisão do trabalhador de quando se retirar,

proporcionando o ganho ou perda real da retirada.

yt = Yt + (pt − pt−1),

onde yt é o valor presente do ganho real; Yt é o salário corrente recebido pelo trabalho,

descontadas as contribuições para a previdência no tempo t; e, pt é o valor presente dos

benefı́cios recebidos a partir de t. A diferença entre o valor presente do benefı́cio a ser recebido
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em t e em t − 1 determina o ganho, ou a perda, previdenciária na renda devido à permanência

no mercado de mais um perı́odo.

Espera-se que o valor presente dos ganhos no decorrer dos anos apresente a forma de u

invertido (LAZEAR, 1987). Isto leva a um perı́odo de crescimento até um pico, apresentando um

incentivo a permanência no mercado e a partir de então uma queda. Mitchell e Fields (1984)

apresentam diferenças nas regras que regem diferentes planos de pensão de empresa. Mostra-se

que alguns destes planos nem mesmo apresentam esta tendência de incentivo a permanência no

mercado, o que representa significativas variações na idade média de retirada do trabalhador.

As oportunidades de renda para o trabalhador de idade mais avançada são dependentes

da data de retirada do mercado, das regras previdenciárias e de quem é o trabalhador (MITCHELL;

FIELDS, 1984). Pode-se pensar, portanto, que o primeiro fator é resultado dos dois outros.

Na próxima seção, os determinantes ressaltados implicam em definir este terceiro ponto,

”quem é o trabalhador?”. A estrutura familiar é um exemplo, uma mulher casada e com

filhos pode considerar o retorno do tempo livre (utilidade do lazer) despendido com a famı́lia,

diferentemente de uma viúva sem filhos. Até mesmo a questão da saúde pode ser entendida

como fator de peso ao preço do lazer, considerando lazer como uma forma de minimizar os

danos a saúde, ou pela possibilidade de mais tempo de cuidados com a mesma.

A retirada do trabalhador não acontecerá no ponto onde é maior o ganho monetário, mas

no momento em que este valor se igualar ao preço do lazer 4. O formato dessa curva, entretanto

é diferenciado entre os trabalhadores, como exemplificado nas figuras (a) e (b) em 2.1.

(a) (b)

Fonte: Lazear (1987)

Figura 2.1: Preço do lazer e ganhos reais.

A retirada ocorre, portanto, pelo interesse natural do trabalhador. Há, no entanto, um

4Pressupondo que estes valores não se cruzem novamente em um valor maior nos anos seguintes, isto é, a
expectativa futura é que o preço do lazer aumente e/ou o ỹt diminua.
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fenômeno dentre as regras previdenciárias de difı́cil assimilação na análise dos contratos de

trabalho, a aposentadoria compulsória. Em determinado momento, um trabalhador se mostra

apto para o trabalho e recebe um determinado salário por isso. No momento seguinte, este

mesmo trabalhador já não pode ser aproveitado mais pelo mercado por outro salário qualquer.

Esta é uma distorção que segundo Lazear (1979) surge com o intuito de manter incentivos ao

maior esforço do trabalhador até a retirada efetiva. Ao analisar este mecanismo é apresentado

um modelo de estrutura de incentivo voltado à manutenção do trabalhador no mercado.

Como visto nos modelos anteriores, a preocupação do trabalhador está no valor presente

dos seus ganhos. Pressupõe que o indivı́duo mostra indiferença entre o perı́odo de recebimento

do salário, preocupando-se apenas em preservar o valor presente. A preocupação da empresa

que paga o salário deste trabalhador é com o Valor do Produto Marginal, v(t) , que é dependente

do nı́vel de esforço exercido pelo trabalhador.

Lazear (1979) apresenta que na tentativa de influenciar o empenho do trabalhador,

assim como sua permanência, a empresa pode preferir uma estrutura de pagamento de salário

diferenciada. Paga-se um salário w∗(t) menor que a utilidade marginal do trabalhador v∗

nos primeiros anos, quando mais jovem, e o contrário em idades mais avançadas, isto é,

w∗(t < t∗) < v(t) e w∗(t > t∗) > v(t). Desta forma, mantém-se a igualdade
´ N

0 w∗(t)e−rtdt =´ N
o
v∗(t)e−rt, desde que o trabalhador se retire no momento certo. A Figura 2.2 apresenta

estruturas de contratos salariais capazes de estimular o trabalhador a permanecer no mercado

até o tempo ideal.

Figura 2.2: Retirada Compulsória

Considera-se que a área sob v(t) e w∗(t) até N , dadas por
´ N
o
v∗(t)e−rt e
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´ N
0 w∗(t)e−rtdt, são iguais. A idéia por trás dessa estrutura está no fato de que se o trabalhador

se retirar precocemente, ou fizer jus a uma demissão (se esforçar menos que o esperado) há uma

perda para o próprio.

Com esta estrutura salarial, há uma necessidade de estabelecer um perı́odo de retirada,

dado que no momento em que a retirada do trabalhador fosse natural, isto é, salário reserva

w̃(N) igual ao produto marginal v∗(N), haveria uma discrepância entre o salário real w(N) e o

v(N), e o trabalhador não teria incentivos a se retirar. Portanto, a data de retirada compulsória

é escolhida de forma a corresponder à data de retirada natural (ou voluntária) do trabalhador

(LAZEAR, 1979).

A outra estrutura de contrato salarial dado por w̃(t), baseia-se no mesmo raciocı́nio,

contudo, o salário será sempre abaixo da utilidade marginal, sendo compensado na forma de

benefı́cios previdenciários após a retirada do trabalhador. Esta forma estimula mais fortemente

o interesse do trabalhador de permanecer na empresa até N , dado maior possibilidade de perda.

2.2 Retirada do Trabahador

O conceito de retirada na literatura diverge de acordo com os objetivos e análises dos

trabalhos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica - IBGE (2010) define como fora

da PEA indivı́duos desempregados que há mais de um mês não procuram trabalho; em Lazear

(1987) a resposta para a simples pergunta ”Are you currently retired?”é apresentada como opção

para uma definição subjetiva de entrevistados.

Contudo, estas definições devem ser tratadas com ponderação. A definição mais intuitiva

é considerar fora do mercado aquele que não trabalha mais, porém, é necessário considerar

a possibilidade de retorno do trabalhador. Suponha um perı́odo de alto desemprego em que

um trabalhador de idade avançada tenha dificuldades em obter um emprego. Este pode se

considerar fora, sem intenções de retorno ao mercado, porém, em um perı́odo seguinte, com a

recuperação desta economia, este mesmo trabalhador pode reconsiderar sua decisão, em razão

da grande oferta do mercado e dos melhores salários. Portanto, a questão da conjuntura ou do

perı́odo de tempo declarado pelo trabalhador, pode influenciar na definição desta capacidade de

mão-de-obra não usada.

Uma definição também presente em Lazear (1987) e utilizada em Queiroz (2008), dentre

outros, é considerar o inı́cio do recebimento de benefı́cios previdenciários como o determinante

desta retirada definitiva. A intuição desta definição está na aposentadoria representar o momento
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da perda, parcial ou total da capacidade de produção, seja devido a idade avançada ou outras

formas menos previsı́veis, como por exemplo os acidentes. Os benefı́cios previdenciários

também representam uma renda do ”não-trabalho”e, portanto, alteram os preços entre trabalho

e lazer, tornando o retorno ao mercado menos atrativo.

Em paı́ses como os Estados Unidos existem taxações com o intuito de que os

trabalhadores não permaneçam no mercado após a aposentadoria (LIBERATO, 2003), isto reduz

a possibilidade de retorno ou permanência no mercado após este perı́odo. No Brasil, a

legislação previdenciária permite que os trabalhadores permaneçam no mercado mesmo sendo

beneficiários da previdência social, sem a existência de incentivos explı́citos para sua retirada
5 . Apesar disso, permanece uma tendência de redução nas horas trabalhadas, dado o aumento

na renda. A própria redução gradual no tempo de trabalho, já representa uma forma de retirada

parcial do trabalhador, também considerada assim em alguns trabalhos (PEREZ et al., 2006).

Em estudo focado no mercado de oferta de mão-de-obra brasileira, Liberato (2003)

infere sobre os determinantes do trabalhador permanecer ou não no mercado após a

aposentadoria. Com devidos controles sobre o contexto institucional, a análise foca a situação

de ocupação dos aposentados segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicı́lio

- PNAD, para o perı́odo de 1981 a 2001. Constatou-se que menores benefı́cios previdenciários

levam os trabalhadores a permanecerem mais no mercado, o que pode ser motivado pela

necessidade de complemento da renda. Esta conclusão ainda é estendida para mudanças

estruturais como a redução do teto da previdência social. Esta tenderia a reduzir o benefı́cio

de muitos trabalhadores e, conseqüentemente, a elevar o nı́vel de participação no mercado.

Obviamente a decisão de retirada, em todas as suas definições, não se resume às

determinações das regras previdenciárias. Em paı́ses desenvolvidos, a decisão de retirada é

determinada, principalmente, pela demanda por lazer e renda e pela presença dos benefı́cios de

seguro. Por outro lado, em paı́ses em desenvolvimento aspectos como saúde, riqueza e estrutura

familiar ganham maior relevância (METE; SCHULTZ, 2002). Para o Brasil, fatores como nı́vel de

escolaridade, nı́vel de renda e expectativa de vida se apresentam na literatura, com certo nı́vel

de consenso, com uma relação positiva sobre a permanência do trabalhador (QUEIROZ, 2008),

(LIBERATO, 2003), (PEREZ et al., 2006).
5A renda do trabalho, após a aposentadoria, permanece sendo taxada pela contribuição previdenciária.

Contudo, existe baixa possibilidade de retorno dessa contribuição, já que o sistema não permite que o trabalhador
se aposente novamente. Esta pode ser considerada uma taxação implı́cita que desincentiva a oferta de trabalho
do aposentado. Atualmente, há uma ação que coloca tal taxação como inconstitucional, e que até o momento
permanece em análise.
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Em Lazear (1987) a estrutura familiar surge em três formas de influência. Primeiramente

o cônjuge é colocado como influente na riqueza e na renda da famı́lia. Considerando a renda

fator crı́tico de decisão, há uma consequente influência.

Outro ponto está na dependência entre os casados quanto às decisões conjuntas (HONIG,

1998). A retirada de pessoas casadas ocorre com certa simultaneidade com a retirada do

cônjuge. A explicação apresentada é que a utilidade do tempo livre é maior estando ambos

na mesma situação.

O terceiro ponto é relacionado aos filhos. Espera-se uma transferência inter-geracional

entre pais e filhos. Algumas evidências apontam que a direção desta transferência estaria

acontecendo dos pais, mesmo de idade avançada, para os filhos, devido a uma maior

dependência deste último (QUEIROZ, 2008) causada por tendências de postergação da idade

de se ter filhos.

Perez et al. (2006) 6 apresentam um estudo para a população de São Paulo, onde

destacam, como fatores relevantes da retirada, a estrutura familiar, como número de filhos,

ser chefe de domicı́lio e ser solteiro. Seus efeitos se diferenciam em relação a homens e

mulheres, sendo que as mulheres sofrem maior influência destas variáveis que os homens.

Para as mulheres a famı́lia representa fator de maior importância que para os homens, que

consideram os fatores econômicos mais significativos.

Dentre aqueles trabalhadores que se encontram recebendo benefı́cios previdenciários,

Liberato (2003) apresenta (além dos valores dos benefı́cios previdenciários já ressaltados)

fatores como aposentados mais escolarizados e mais jovens, chefes de domicı́lio e residentes

em região não metropolitana como relacionados positivamente com a decisão de maior

permanência no mercado. Também foi abordada superficialmente a questão espacial, onde as

regiões Norte e Nordeste do Brasil (exceção de Alagoas) mostraram população com tendência

a permanecer mais em atividade. Rio de Janeiro e Espı́rito Santo mostraram relação contrária.

Um consenso, entre os trabalhos que tratam do tema é a queda na idade de retirada do

trabalhador, seja média, mediana ou moda. As taxas de risco de se aposentar de cada idade vem

aumentando, em descompasso ao aumento na expectativa de sobrevida em todas as idades.

6Considera fora do mercado as pessoas que não se encontravam trabalhando no perı́odo da entrevista
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3 O Sistema de Previdência e o Mercado de Trabalho

Há uma dupla causalidade entre mercado de trabalho e previdência. As caractéristicas

ou desempenho da economia, como, por exemplo, o trabalho informal, influenciam o sistema

previdenciário no volume de arrecadação. Por outro lado, as regras previdenciárias possuem

influência sobre o trabalhador, influenciando seu esforço e sua decisão de saı́da.

Neste capı́tulo procura-se descrever as caracterı́sticas do sistema de previdência

brasileiro e seus objetivos. No que diz respeito a influência sobre o mercado de trabalho,

busca-se entender sua estrutura, de forma a apresentar suas tendências e necessidades. Por

fim, são apresentadas as contas previdenciárias, representando o custo e a forma de manutenção

da previdência para a sociedade.

3.1 O Sistema Previdenciário Brasileiro

Para o Estado, a previdência surge como componente da obrigatoriedade constitucional

da seguridade social que “compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e

à assistência social” 7.

O sistema de previdência brasileiro é composto pelo sistema de previdência social e

o sistema privado ou complementar. A previdência social é dividida em dois outros regimes,

diferenciados por sua forma e foco de atuação e por regras diversas. O primeiro é chamado

de Regime Geral da Previdência Social - RGPS, voltado a trabalhadores de empresas privadas

e organizado pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Estes trabalhadores possuem

vinculo obrigatório, ou seja, a participação e contribuição é compulsiva. 8. Em contrapartida às

contribuições, o regime geral fornece benefı́cios de forma a assegurar a proteção contra eventos

como doença, invalidez, velhice, morte, prisão, natalidade (MPAS, 2011).

O outro sistema social é o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. Sua filiação

também é dada de forma compulsiva, aplicada aos servidores públicos, civis e militares, inativos

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municı́pios. Suas regras são fundamentadas

no Artº. 40 da CF/88 9, de forma diferenciada daquelas que regem o Regime Geral. No que

7Art. 194, Constituição Federal de 1988 - CF/88
8Em respeito ao princı́pio da universalidade, previsto na Constituição Federal de 1988, há a possibilidade de

contribuintes facultativos que, mesmo não exercendo atividades remuneradas, podem se tornar segurados, como os
estudantes e as donas de casa.

9Com novas redações dadas pela reforma de 1998
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diz respeito às regras sobre benefı́cios, este sitema surge de forma mais benevolente. Os altos

valores dos benefı́cios deste regime não são possı́veis sob o RGPS.

A previdência privada no Brasil foi formalizada e organizada no ano de 1977 (ARRUDA,

2004). Ela é dividida em previdência privada fechada e previdência privada aberta. Suas

atuações se diferenciam pela forma como são oferecidas, sendo a primeira restrita a grupos,

normalmente vinculado a uma empresa ou a um conglomerado, enquanto, a previdência aberta

pode ser adquirida por qualquer pessoa fı́sica interessada em participar. Também chamado de

previdência complementar, sua função está na possibilidade de manutenção da renda no perı́odo

improdutivo, quando esta ultrapassa os tetos dos benefı́cios dos regimes sociais.

Ambos os sistemas, social e privado, se originam a partir do mesmo objetivo principal:

garantir o consumo dos trabalhadores no perı́odo improdutivo da vida através da suavização do

gasto da renda. Dentre suas diferenças, destaca-se a natureza facultativa de adesão aos sistemas

privados, enquanto o sistema social atua de forma compulsória. Outra diferença está na forma

de custeio. A previdência social brasileira é baseada no custeio pelo regime de repartição

ou pay-as-you-go, enquanto, no regime privado se observa a predominância do sistema de

capitalização.

O sistema de capitalização apresenta a formação de poupanças individuais ou coletivas,

estas são revertidas ao trabalhador sob a forma de benefı́cio previdenciário. Sua principal

diferença, frente ao sistema de repartição, está na formação desta poupança, que traz para o

indivı́duo um melhor senso de certeza e justiça individual. Neste caso, o benefı́cio será aquilo

que foi poupado durante a vida ativa (mais os ganhos e ajustes financeiros).

O sistema de repartição é baseado na solidariedade entre gerações. A parcela

economicamente ativa financia os atuais inativos, sendo que no futuro, os atuais contribuintes

serão financiados pela próxima geração. As contribuições recebidas são utilizadas no

pagamento dos benefı́cios correntes.

Deve-se deixar claro que não se impede o uso de regime de capitalização em sistemas

públicos, nem o de repartição pelo sistema privado. Há, ainda, a possibilidade de regimes mistos

compostos com uma parcela de capitalização de fundo e outra de financiamento entre gerações.

A Argentina, após a reforma previdenciária de 1994, convive com um modelo de previdência

social regido em parte pelo regime de repartição e outro pelo de capitalização. Ela faz parte

de um conjunto de paı́ses latino americano que promoveram reformas recorrendo fortemente

aos sistemas de capitalização. Ressalta-se, porém, que uma certa ”dose”de assistencialismo,
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caracterı́stica presente em um sistema social, abre espaço para o uso do regime de repartição

(MULLIGAN, 2000), (FERREIRA, 2007), (OLIVEIRA, 1992), (HUJO, 1999).

A variável constante dos regimes define sua forma operacional, que pode ser por

Benefı́cio Definido ou Contribuição Definida. No primeiro os riscos são passados para o

administrador, o contrato é firmado com a definição do valor do benefı́cio e os imprevistos não

são sentidos pelos contribuintes nestes planos. Na contribuição definida, os riscos ficam com

o trabalhador. Neste caso, é estabelecido os valores das contribuições e ao final do contrato é

observado o valor a ser revertido no benefı́cio.

Observa-se um maior risco de insolvência existente nos sistemas de previdência

custeado pelo regime de repartição. Este é assegurado por fundos ainda não formados, as

contribuições arrecadadas em um perı́odo são utilizadas neste mesmo exercı́cio contábil para

o pagamento dos benefı́cios. O sistema de repartição fica, então, a mercê de mudanças

demográficas ou sociais que alterem a relação contribuinte/beneficiado. No regime de

capitalização os fundos acumulados na forma de poupança permitem maior controle e segurança

dada a tangibilidade dos recursos.

O risco na capitalização é menor, porém existente, e está relacionado, principalmente,

com a competência e responsabilidade de seus administradores. O risco mais comum enfrentado

é o risco financeiro, porém, ele é amenizado por regras que determinam como os fundos de

pensão podem ser aplicados. Outro risco que pode ser citado, são os casos em que o governo,

como administrador dos fundos, utiliza destes para quitação de déficits públicos, ou em desvios

ilegais.

A utilização do sistema de repartição pela previdência social leva o Estado a

responsabilidade de garantir os pagamentos de benefı́cios devidos, portanto, este assume

os riscos do sistema. Desta forma, os déficits gerados serão suprido por recursos não

previdenciários. Isto leva ao questionamento do uso eficiente destes recursos sociais para o

bem-estar da sociedade.

3.2 A Previdência como Ferramenta de Polı́tica Social

Na década de 1990, sete paı́ses reformaram seus sistemas previdenciários baseados em

uma privatização total ou parcial (HUJO, 1999). O Chile, ainda no inı́cio da década de 1980,

foi o pioneiro destas reformas. Sua mudança estrutural levou à privatização geral do sistema

e criou o arcabouço teórico para as reformas seguintes. As expectativas desta mudança eram
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de maior eficiência na gestão dos fundos, justificada pela atuação das leis do mercado, a livre

concorrência e a eliminação dos desvios indevidos ocorridos pela gestão pública. Além disso, a

mudança para o regime de capitalização facilitaria a gestão de fundos individuais distantes dos

problemas demográficos e, ainda, auxiliariam o incremento da poupança agregada (NITSCH;

SCHWARZER, 1998).

Apesar de discutı́veis as vantagens entre a privatização ou não dos sistemas, através

do exemplo do Chile, é possı́vel observar alguns dos problemas enfrentados. Atualmente a

atuação do Estado permanece não somente como reguladora, mas também, como corretora

das falhas geradas. A manutenção de um programa que garante a aposentadoria mı́nima para

todo aquele com um determinado tempo de contribuição, benefı́cios assistenciais independente

de contribuições, além de garantia dos fundos em caso de falência de alguma administradora,

mantém a função de protetor social na mão do Estado.

A cobertura previdenciária é de cerca de 82% da PEA, porém, o Chile conta com baixa

pontualidade e assiduidade relacionada aos pagamentos das contribuições. Este problema se

deve ao fato dos empregadores não repassarem as contribuições de seus empregados. Além

disso, os empregados são motivados por um possı́vel problema de moral hazard, na tentativa

de se beneficiar do auxilio mı́nimo do Estado. Estas anomalias no financiamento passam

sem o questionamento das administradoras que, muitas vezes, preferem não questioná-las

devido a ameaça de perder o cliente. Como resultado observa-se um crescimento no número

de beneficiários que contaram com o auxı́lio de recursos sociais para se aposentar (NITSCH;

SCHWARZER, 1998), (HUJO, 1999).

O papel do Estado como protagonista na gestão da previdência ou mero regulador desta

atividade é frequentemente fator de questionamento. Segundo Tafner (2007a), o Estado surge

com quatro compromissos perante a sociedade:

”a) garantia das bases macroeconomias para a estabilidade e o crescimento; b)

promover e garantir justiça entre os cidadãos; c) criar mecanismos institucionais

para que a alocação de recursos seja eficiente; e d)garantir equidade de

oportunidades e de acesso a bens meritórios.” (P. 48) .

A previdência surge como ferramenta para se alcançar estes objetivos, contudo, várias

são as formas de atuar, como também vários podem ser os ”efeitos colaterais”. A previdência,

como um seguro social compulsório, faz-se necessária pela prevenção contra possı́veis erros de

alocação da poupança do trabalhador. Erros na alocação destes recursos poderão comprometer a
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sobrevivência na inatividade destes indivı́duos sem a “caridade social”. Principalmente no caso

da imprevisibilidade de doenças ou desemprego involuntário, a não cobertura dos trabalhadores

por uma rede de seguro social levaria a sociedade a arcar de forma assistencial (maior que a

hoje feita pelo sistema previdenciário) pelos erros individuais. A própria velhice, que pode

ser considerada previsı́vel no ciclo de vida, pode não ser bem planejada. ”Alguns indivı́duos,

sobretudo os mais jovens, optam pelo consumo presente, na expectativa de terem tempo no

futuro para acumularem o suficiente para cobrir suas futuras necessidades” (Izerrougene

(2009), p.33).

Um seguro social não compulsório pode levar, ainda, a um problema de seleção adversa,

ou seja, aqueles com maior probabilidade de usarem o sistema é que se filiariam. Isto geraria

dificuldades na manutenção do sistema e implicaria em maiores custos para o contribuinte ou

para a sociedade (OLIVEIRA, 1992).

Seja pelo uso da racionalidade, pela pouca informação ou mesmo pela incapacidade dos

agentes de prever as necessidades futuras, pode-se dizer que o seguro compulsório surge com

o objetivo de corrigir esta miopia do trabalhador para com a poupança de longo prazo. Para o

Estado, esta seria uma forma de prevenir os prejuı́zos sociais, que poderiam ser gerados caso os

trabalhadores não estivessem preparados para o futuro.

Por outro lado, ressalta-se que a miopia sobre a poupança de longo prazo que o governo

procura sanar pode existir devido a própria interferência do governo. A transferência da

preocupação com o futuro para gestão do Estado, leva o trabalhador a relevar a necessidade

de formação de poupança extra, gerando uma redução da propensão a poupar da população.

Sobre esta perspectiva, o ponto mais questionado é o sistema de benefı́cio definido, dado que

isenta o trabalhador de assumir qualquer risco. Os seguros baseados neste sistema tendem a

reduzir a poupança por precaução (IZERROUGENE, 2009).

Na teoria do ciclo de vida podem ser considerados dois efeitos da previdência sobre a

poupança, (FELDSTEIN, 1974).

• por providenciar renda após a retirada, tem por conseqüência a redução da poupança

acumulada no perı́odo produtivo;

• o incentivo a retirada leva ao incremento do tempo inativo, o que impõe um incremento

na poupança para financiar o maior perı́odo improdutivo

Efeitos representados na Figura 3.1.
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Seja 65 anos a data de retirada previamente fixada. O eixo horizontal da Figura 3.1,

mostra o consumo da renda no perı́odo 1, antes de 65 anos, no qual é gerada uma renda de Y1A.

O eixo vertical mostra o consumo no perı́odo 2, pós 65 anos, a renda deixada de ser consumida

no perı́odo 1 passa a compor a renda do perı́odo 2.

Figura 3.1: Efeito da contribuição previdenciária sobre a decisão de poupar (FELDSTEIN, 1974)

O ponto I fornece o consumo escolhido no perı́odo 1, C1A e, consequentemente, a

poupança será Y1A − C1A. Esta reta define a restrição orçamentária para o caso em que não

haja renda sendo gerada no periodo 2, ou seja, a retirada do trabalhador acontece aos 65 anos.

A entrada do seguro social reduz a renda disponı́vel até os 65 anos para Y1B, desta forma,

a contribuição previdenciária será Y1A–Y1B. A redução da renda disponı́vel leva uma redução da

poupança, trazendo um equilı́brio para o ponto B. Observa-se que o trabalhador passa a poupar

menos dada a entrada da previdência.

Desconsidera-se novamente a existência da previdência. Se o trabalhador decide por

trabalhar além dos 65 anos, haverá uma renda sendo gerada no perı́odo 2. Este aumento na

renda é apresentado pelo deslocamento da restrição orçamentária para cima. Com essa renda

extra, é necessária uma poupança menor para garantir a renda no segundo perı́odo. O equilı́brio

dado nesta nova situação é representado na figura pelo ponto II , implicando na redução da

poupança no perı́odo I para Y1A–C1C , valor menor que o original, (Y1A − C1A).

Ao adicionar a previdência no modelo, de tal forma a influenciar o trabalhador a se

retirar no momento determinado, neste caso 65 anos, o equilı́brio volta ao ponto B, pois, não

haverá ganhos no perı́odo 2. Ou seja, a previdência eleva a poupança. O resultado benéfico
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ou maléfico sobre a poupança agregada é então definido pela força destes dois efeitos sobre a

sociedade.

Segundo Ferreira (2007), de 14 trabalhos analisados entre 1979 e 1997, 10

demonstraram correlação negativa entre riqueza previdenciária e riqueza privada, ou seja, foram

detectados efeitos de redução da poupança com a atuação da previdência.

Apesar do possı́vel efeito negativo, a estrutura do sistema previdenciário pode ser

elaborada na tentativa de incrementar a poupança agregada. O uso do sistema de capitalização

apresenta vantagens relativas frente ao sistema de repartição, sendo que este último possui

por caracterı́stica a não formação de poupança10. Assim como, o sistema por contribuição

definida afeta mais positivamente a poupança privada que o benefı́cio definido, devido a redução

da poupança por precaução deste último ocasionada pela quase ausência de risco aos seus

segurados.

Izerrougene (2009) discute que apesar do regime de capitalização ser apresentado

com vantagens sobre o regime de repartição, principalmente no que se refere ao acúmulo de

poupança, uma mudança de regimes pode não ser tão benéfica. A mudança do regime de

repartição para o de capitalização levaria, a princı́pio, a um perı́odo de benefı́cios ativos sem

contribuições em contrapartida que estariam migrando para o regime de capitalização. Portanto,

a forma de transição deveria ser lenta.

Outro ponto levantado é que a poupança gerada pelo regime de capitalização pode não

gerar o crescimento esperado. Os benefı́cios no crescimento da economia com a poupança

formada pelo regime de capitalização é contraposto à grande redução no consumo. O regime de

repartição leva os valores que seriam poupados pelos trabalhadores a se tornarem consumo ao

ser direcionado à população idosa. Esta parcela apresenta alta propensão ao consumo, portanto,

os efeitos seriam maiores em economias com baixo estoque de capital (FERREIRA, 2007).

O uso do sistema de repartição pelo sistema previdenciário permite a previdência a

atuar sobre outro objetivo do Estado, a atuação na redistribuição de recursos. Neste caso a

redistribuição ocorre de forma intergeracional, assim como intrageracional.

A redistribuição intergeracional no sistema de repartição é óbvia, ocorrendo entre jovens

e idosos. É possı́vel, assim, aos mais jovens obter capital fı́sico, através do legado dos mais

velhos, enquanto, estes obtêm capital humano que os jovens possuem em excesso no inı́cio

ciclo de vida (MERTON, 1981), cria-se a possibilidade de troca de capital humano e capital

10A formação de uma pequena poupança neste sistema pode ser necessária para a garantia de solvência frente
a eventuais mudanças demográficas
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fı́sico entre as gerações.

Um exemplo de uma redistribuição intrageracional, ligada diretamente a idéia de

previdência social, é a esperança de que os sistemas de previdência apresentem um nı́vel de

reposição 11 progressivo. Maiores repasses para aqueles com menores rendas, e menor taxa de

reposição para trabalhadores com uma renda maior (OLIVEIRA, 1992).

O sistema previdenciário é visto por muitos como uma ferramenta eficaz na distribuição

da renda, dada filiação compulsória, grande abrangência sobre a população e facilidade de

conhecimento das condições financeiras dos indivı́duos segurados. Ao se colocar a questão

da promoção da equidade, entra-se muito no caráter assistencialista da previdência. Esta é

uma função que deve ser vista com cuidado e de maneira secundária, sem se sobrepor aos

reais objetivos do sistema, observando o conflito que pode ser gerado entre justiça individual e

coletiva (OLIVEIRA, 1992).

Como citado anteriormente, a previdência participa de um conjunto de obrigações

constitucionais do Estado denominado seguridade social, que também engloba a saúde e o

assistencialismo. Diferentemente do assistencialismo social (ou amparo social), a previdência

é um seguro, que apesar de incluir interesses sociais e possuir um princı́pio constitucional

implı́cito de solidariedade, ainda assim, é um seguro.

De forma geral, um seguro requer a arrecadação de contribuições em contrapartida ao

pagamento das transferências. Reza o caput do artº. 201 da Constituição Federal (1988), que

o regime geral possui caráter contributivo e deve preservar o equilı́brio financeiro e atuarial, e

segundo Tafner (2007b):

”Tratar, portanto, a previdência como programa de distribuição de renda, ou

de renda mı́nima, merece cuidado e suscita dúvidas quanto à vontade do legislador

constituinte. Isso é tão mais evidente quando se constata que o próprio legislador

definiu no âmbito da seguridade social o componente de assistência, este sim, com

caráter claramente distributivo.” (P. 436)

Mas como componente da seguridade social, a organização da previdência deve respeitar

os princı́pios da seletividade e distributividade, que são proclamados na Constituição Federal 12.

Tais princı́pios revelam o propósito de selecionar e distribuir os benefı́cios de forma a

proporcionar os melhores resultados para a sociedade e dentro das possibilidades do próprio

11Benefı́cio sobre as contribuições do próprio trabalhador
12art. 194, parágrafo único
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sistema (ARRUDA, 2004). Portanto, apesar de exigir a contrapartida da contribuição, faz-se

necessário a preocupação de como será repartido os benefı́cios, visando um maior bem estar

social.

Dentre os objetivos e funções agregadas à previdência, destaca-se uma em que a visão

de gerenciador global promove a alocação econômica mais eficiente: é a determinação do

tempo ótimo de uso da mão-de-obra pelo mercado de trabalho. Tal função é devido ao sistema

pela influência das regras previdenciárias sobre a oferta de mão-de-obra, principalmente, nas

idades mais avançadas. Duas caracterı́sticas das regras previdenciárias são destacadas como

determinantes na decisão do trabalhador: a idade inicial na qual o benefı́cio é disponibilizado

ao trabalhador; e os ganhos marginais em sua riqueza pela permanência no mercado (GRUBER;

WISE, 1998).

Com base na segunda caracterı́stica, Gruber e Wise (1998) apresentam um ı́ndice obtido

a partir das diferenças entre os valores presentes dos benefı́cios a se receber, caso adie sua

aposentadoria ou não. Este ı́ndice representa os incentivos implı́citos do sistema previdenciário

que levam o trabalhador a se retirar do mercado.

A análise do ı́ndice contraposto às taxas de capacidade de mão-de-obra não usada, para

indivı́duos com idades entre 55 e 65 anos de idade, em 11 paı́ses industrializados, mostrou

claramente uma relação positiva entre elas. Os autores ressaltam que apesar de uma evidente

relação, alguns paı́ses apresentaram uma estrutura previdenciária construı́da com base na

estrutura da população, o que pode indicar a existência de dupla causalidade para alguns casos.

Deve-se ter consciência que a previdência tem uma capacidade intrı́nseca na renovação

do capital humano da economia. Porém, uma formulação de regras equivocadas podem

levar a uma perda dada a excessiva antecipação ou adiamento da saı́da do trabalhador. Para

Sala-I-Martin (1996) as transferências em forma de benefı́cios são uma forma de “comprar” a

saı́da do trabalhador idoso, na perspectiva de que esta saı́da seja benéfica para o crescimento.

A renovação do mercado de trabalhado deve ser acompanhada de forma que o trabalhador

permita que alguém mais produtivo assuma seu lugar. A permanência de trabalhadores de baixa

produtividade afeta também outros trabalhadores que se relacionam com ele, levando a uma

diminuição da produtividade geral, ou ainda, If workers are in contact with high quality people,

their own productivity is larger ( Sala-i-Martin, 1996, p.16).

A preocupação com a alocação dos trabalhadores no mercado de trabalho é dever básico

do Estado, que é apresentado na Constituição Federal no artº.193 (CF/88) como ”A ordem social
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tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e justiça social.”. Dever

que se adapta de forma conveniente com a atuação do sistema previdenciário.

A aposentadoria por tempo de contribuição é o benefı́cio que melhor representa esta

influência na retirada voluntária do trabalhador do mercado, dado a estrutura atual de suas

regras. É uma aposentaria em uma data não pré-determinada pelo sistema, o que permite ao

trabalhador decidir quando se retirar, desta forma, leva-se o trabalhador a quantificar os ganhos

e perdas da antecipação ou postergação da aposentadoria.

É a partir do entendimento das necessidades e estruturas do mercado que se torna

possı́vel atuar com regras que proporcionem melhorias ao mercado, que podem significar um

maior bem estar social.

3.3 Mercado de Trabalho

A população brasileira, assim como a população mundial, sofreu desde meados do

século xx grandes modificações estruturais. Inicialmente ocorre um ”boom”no crescimento

demográfico advindo com a revolução industrial; atrelado a isto, uma melhora na qualidade de

vida por diversos motivos (como o avanço da medicina que trouxe um aumento na expectativa

de vida); e, mais recentemente, ocorre uma redução geral nos nı́veis de fecundidade (TAFNER;

GIAMBIAGI, 2010). Ou seja, as variáveis demográficas se apresentam de forma dinâmica,

implicando em uma necessária atenção à coordenação de polı́ticas públicas, reavaliando os

processos e destinos constantemente.

A conhecida pirâmide etária da população brasileira, já não apresenta sua forma

triangular, tendendo agora a um estreitamento da base (o chamado envelhecimento pela

base) e alargamento nas parcelas superiores (envelhecimento pelo topo), o que resulta no

envelhecimento geral da população (Figura 3.2).

Este envelhecimento é evidenciado no mundo todo. Em 1950 a mediana da população

mundial era de 24 anos, em 2010 esta se encontra em 29 anos e estima-se 38,4 anos em 2050. A

Europa apresenta as taxas mais destoantes do resto do mundo, apresentando um acréscimo de

quase 10 anos nos mesmos primeiros 60 anos, passando de 29,7 anos em 1950, para 40,2 anos

em 2010. Para o Brasil não é diferente, em 1950 a idade mediana era de 19,2 anos, atualmente

é de 29 anos, uma das mais altas variações da América do sul, perdendo apenas para o Chile

(TAFNER; GIAMBIAGI, 2010).

Para se referir ao mercado e observar como este é afetado por esta dinâmica, é
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Fonte: (CAMARANO; KANSO, 2007)

Figura 3.2: Pirâmide Etária 1950-2000

recomendável a utilização do conceito da PEA. Ela considera em sua dinâmica, além dos

nascimentos e mortalidades, as taxas de desempregos, aposentadorias, dentre outros motivos

mais especı́ficos, como o matrimônio e a maternidade, que são observados principalmente

pelas saı́das das mulheres (CAMARANO; KANSO, 2007). Segundo dados da Pesquisa Nacional

por Amostra de Domicı́lio - PNAD, a PEA em 2009 representava cerca de 55% da população

brasileira e está distribuı́da como apresentado na Figura 3.3.

A taxa de participação do homem, entre 1950 a 2000, mostra-se constante na PEA para

a faixa etária entre 25 e 44 anos. As mudanças são perceptı́veis nos grupos etários abaixo de

25 anos e superiores a 44. Estes extremos apresentam redução contı́nua em suas participações,

isto é, a tendência destes grupos foi respectivamente protelação nas entradas e de antecipação

nas retiradas. (Figura 3.4(a) e 3.4(b))

Para as mulheres o percentual de participação na PEA é significativamente menor,

porém, seu processo é totalmente inverso. As taxas de participação em praticamente todas

as idades mostraram tendência crescente nestas décadas. Tendo menor variação nas idades

próximas às idades de entrada e de saı́da (até os 19 anos e acima dos 60 anos).

O Brasil apresenta taxas de participação na PEA, entre pessoas de idade mais avançada,

maiores que paı́ses da OECD. Diferença comum ao se comparar paı́ses desenvolvidos com

paı́ses em desenvolvimento. Contudo, esta diferença tende a se reduzir com o atual aumento
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Fonte: PNAD, 2009

Figura 3.3: Pirâmide Etária 2009 e relação da PEA

nas idades da população e consequente aumento nestes grupos (QUEIROZ, 2008).

WAJNMAN et al. (2004) apresentam, com base nas PNADs de 1977 a 2002, uma

queda suave na taxa de participação no mercado entre os idosos, com uma possı́vel melhora

na extrapolação após 2002. Entretanto, destaca os autores, o patamar desta queda previsto na

literatura internacional não se verifica fortemente aqui.

A 2ª coluna de cada ano na Tabela 3.1 permitem visualizar que há uma queda na

participação no mercado entre os mais jovens (abaixo dos 19 anos). Este evento ocorre

acompanhado pela redução desta faixa etária na população (como observado nas pirâmides

etárias e na 3ª colunas desta mesma tabela), ou seja, a redução relativa é ainda maior ao

se observar a variação absoluta. Entre os idosos (acima de 60 anos) também há redução da

participação entre eles, contudo, sua queda é pequena e, na década de 2000, possui tendência

de estabilização e crescimento (como observado em WAJNMAN et al. (2004)). Além disso, a

tendência demográfica é de crescimento para o grupo dos idosos.

Pode-se inferir que o trabalhador idoso no Brasil não está tendendo a uma maior opção

pela retirada do mercado, que segundo Queiroz (2008), é uma tendência contrária a esperada.

Contudo, vale ressaltar a distinção da evolução da participação de homens e mulheres na PEA.

A taxa de participação entre as mulheres em todas as faixas etárias foi crescente,

diferentemente da participação dos homens. A taxa de participação da população masculina

na PEA para os anos de 1992, 1998, 2004 e 2009, foram respectivamente 58,6%, 58,3%, 59,2%
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(a) Homens

(b) Mulheres

Fonte: (QUEIROZ, 2008)

Figura 3.4: Participação na PEA 1950-2000

e 60,4%, crescimento de quase 4 pontos percentuais. Para os mesmos anos as taxas femininas

na PEA foram: 37%, 38,9%, 42,8% e 45,1%, ou seja, 18% da população feminina, em 17

anos, passou a compor a mão-de-obra potencial do paı́s. Nas idades mais altas o que se observa

na realidade é uma queda na participação masculina, que opta cada vez mais por se retirar do

mercado e o crescimento na participação feminina que assume seu lugar no mercado.
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Tabela 3.1: Evolução da participação dos grupos etários na população e na PEA

1992 1998 2004 2009

PEA/ PEA/ Pop./ PEA/ PEA/ Pop./ PEA/ PEA/ Pop./ PEA/ PEA/ Pop./
PEA(Total) Pop. Pop.(Total) PEA(Total) Pop. Pop.(Total) PEA(Total) Pop. Pop.(Total) PEA(Total) Pop. Pop.(Total)

0 a 4 - - 10,64% - - 9,59% - - 8,43% - - 7,17%
5 a 9 - - 11,51% - - 9,87% - - 9,66% - - 8,33%

10 a 14 5,18% 20,98% 11,74% 3,44% 15,52% 10,73% 2,03% 10,82% 9,51% 1,46% 8,33% 9,19%
15 a 19 anos 12,37% 57,89% 10,17% 11,38% 50,77% 10,83% 9,59% 49,26% 9,89% 7,85% 46,15% 8,94%
20 a 24 anos 14,34% 74,93% 9,11% 13,95% 75,04% 8,98% 14,51% 77,17% 9,55% 12,91% 77,74% 8,73%
25 a 29 anos 13,84% 77,65% 8,49% 12,92% 79,11% 7,90% 13,37% 81,82% 8,29% 13,88% 83,42% 8,74%
30 a 34 anos 12,83% 79,09% 7,72% 12,83% 79,87% 7,77% 12,55% 83,34% 7,64% 12,79% 84,60% 7,94%
35 a 39 anos 11,09% 79,84% 6,61% 12,08% 81,42% 7,17% 11,87% 83,72% 7,20% 11,63% 84,41% 7,24%
40 a 44 anos 9,29% 78,76% 5,62% 10,47% 80,00% 6,32% 10,87% 82,20% 6,71% 10,97% 83,49% 6,91%
45 a 49 anos 6,78% 75,12% 4,30% 7,87% 74,46% 5,11% 8,74% 78,38% 5,66% 9,45% 80,16% 6,20%
50 a 54 anos 5,09% 67,68% 3,58% 5,68% 67,65% 4,06% 6,58% 71,15% 4,69% 7,58% 73,52% 5,42%
55 a 59 anos 3,64% 58,20% 2,98% 3,93% 57,94% 3,28% 4,32% 61,30% 3,58% 5,24% 62,57% 4,40%
60 a 64 anos 2,61% 49,10% 2,53% 2,54% 46,02% 2,67% 2,70% 47,06% 2,91% 3,04% 47,61% 3,35%
65 a 69 anos 1,55% 37,79% 1,95% 1,52% 34,14% 2,15% 1,49% 32,78% 2,31% 1,70% 33,59% 2,66%

70 anos ou mais 1,38% 21,57% 3,05% 1,38% 18,70% 3,57% 1,39% 17,74% 3,98% 1,49% 16,37% 4,78%

Fonte: PNAD

Enquanto as taxas de crescimento da população até 59 anos entre os anos de 2000 a 2010

estão entre 1% e 2%, os grupos etários acima de 60, 65 e 75 anos, apresentam crescimento de

3,3%. 3,5% e 4,47% , respectivamente. Estes valores são maiores que os observados na PEA,

3%, para o mesmo perı́odo de tempo (TAFNER; GIAMBIAGI, 2010).

A dependência da PEA com relação aos trabalhadores idosos é significativa, quase 50%

da PEA encontra-se na faixa etária entre 25 e 44 anos, o restante está nos extremos da pirâmide,

28% na parcela superior e 22% na inferior. Ao relacionar o percentual da PEA que se encontra

nos grupos etários mais elevados, observa-se, ainda, uma tendência crescente nesta participação

(1ª coluna de cada ano na Tabela 3.1) O crescimento da PEA parece tender à população mais

velha, onde parece haver um desinteresse dos homens nesta faixa de idade.

Em suma, o que vem ocorrendo é uma maior dependência do mercado pelo trabalhador

idoso, motivada pelo envelhecimento populacional ocasionado, por sua vez, pela melhora nas

condições de vida e saúde do idoso. Por outro lado, os homens, maior parcela da PEA,

demonstram menos propensos a se manterem no mercado. Isto gera uma contradição entre

interesses individuais e os do mercado. A mulher então surge de forma a atender essa

necessidade do mercado.

3.4 As Contas Previdenciárias 13

A atuação do sistema previdenciário é marcada pelo pagamento de benefı́cios, que

visam a proteção do trabalhador, e pela arrecadação de contribuições, para financiar o sistema.

Estes dois movimentos contábeis apresentam a essência da previdência social, representando

13Os dados nesta seção são originários do MPAS (2011), salvo citação contrária.
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o mecanismo de financiamento pelo trabalhador de seu futuro inativo. Porém, para que

se possa atender a princı́pios inerentes ao sistema como universalidade e solidariedade, e a

atuação sobre todos aqueles objetivos já anunciados, faz-se necessária uma maior diversidade

do financiamento para o fechamento das contas.

Os números da previdência são apresentados em diversos trabalhos e na mı́dia

normalmente acompanhados da palavra ”déficit”. Segundo Izerrougene (2009), p.35, as

dificuldades de sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência podem ser causadas

por fatores tanto endógenos (elegibilidade, concessão e importância dos benefı́cios,

compulsoriedade), quanto exógenos ao sistema (nı́vel de emprego, grau de formalidade,

salário, produtividade, juro e dinâmica demográfica).

O saldo previdenciário é um dos indicadores mais divulgados na mı́dia. Este representa

a diferença entre as arrecadações lı́quidas do Regime Geral de Previdência Social - RGPS

(arrecadações próprias 14 menos as transferências a terceiros) e os benefı́cios previdenciários15.

Este saldo apresentou em 2009 um déficit de quase R$43 bilhões, isto é, a arrecadação direta

não foi capaz de financiar os benefı́cios. Este déficit é ainda maior ao adicionar os benefı́cios

assistenciais, gerando um acréscimo de quase R$20 bilhões, ou seja, déficit de quase 63 bilhões,

que representam respectivamente 1,36% e 2% do PIB. A evolução anual destes saldos são

apresentados na figura 3.5.

Estes saldos representam uma forma de análise de auto-sustentabilidade financeira

do sistema. Desta forma, contabiliza-se o financiamento pela própria instituição e pelos

principais agentes interessados, empregador e empregado, e desconsidera os repasses da

união. Observa-se que ambos os déficits são recorrentes desde a metade da década de 1990 e

possuem uma taxa de crescimento maior que a observada pelo PIB. Além disso, destaca-se um

crescimento dos benefı́cios assistenciais, maior que dos benefı́cios previdenciários, perceptı́vel

pela diferença destes dois saldos na Figura 3.5.

Alguns trabalhos apontam o sistema previdenciário como um sistema contabilmente

equilibrado (GENTIL, 2006), (DIEESE, 2007). A distorção seria um efeito da contabilização dos

benefı́cios rurais, e estes sim se apresentariam deficitários. Os números entre o meio rural e

urbano são realmente destoantes. Em 2009 a diferença entre arrecadação e benefı́cios foi de um

14Valor Arrecadado – valor dos recolhimentos provenientes das contribuições sociais (de empresas e de
segurados), de acréscimos legais (atualização monetária, juros e multas), de receitas patrimoniais, de débitos,
de parcelamentos administrativos e judiciais e de outros recolhimentos incluı́dos na GPS. Inclui as contribuições
relativas a terceiros (SENAI, SESI, etc) (MPAS, 2011)

15Destacando que os benefı́cios previdenciários são aqueles que possuem em contrapartida as contribuições,
diferentemente dos benefı́cios assistenciais.
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Fonte: MPAS (2011)

Figura 3.5: Saldos das Contas do Regime Geral de Previdência Social

déficit de 1,40% para o meio rural, enquanto o urbano apresentou um resultado de equilı́brio

(Secretaria do Tesouro Nacional - STN, 2011)16 . As arrecadações rurais não parecem ser

atreladas aos benefı́cios, e por isso mesmo, tendem a ser taxadas como gastos assistenciais.

Mais de 98% dos beneficiários rurais recebem um salário mı́nimo17, ou seja, os

déficits não são devidos a altos benefı́cios. A discrepância ocorre pelo baixo potencial de

arrecadação devido, principalmente, a dificuldade de incidência sobre a produção. Muitos

futuros beneficiários participam de atividades em regime de economia familiar, de auto-sustento

ou mesmo produção pequena ou informal.

Vale ressaltar que estes benefı́cios fazem necessários a rápida depreciação desta

mão-de-obra. Também funciona como incentivo a esta classe que cada vez mais opta pela

saı́da do campo gerando desequilı́brios sociais. Portanto, apesar de fácil separação deste maior

rombo, ele permanece como um custo previdenciário com justificativas para tal conceituação.

A previdência do setor público compõe um sistema de contas diferenciado do RGPS.

O déficit deste é semelhante àquele observado pelos trabalhadores da iniciativa privada. No

regime próprio de previdência social o déficit entre receitas e despesas foi de 1,7% do PIB

16O resultado observado para o meio urbano nos últimos 10 anos tem se mantido entre o déficit de 0,6% do
PIB e o equilı́brio, 2009 apresentou o melhor valor para esta série, contudo o meio rural sempre apresentou déficits
maiores

17A CF/88 determina que a equivalência do piso previdenciário em um salário mı́nimo, tanto no meio urbano
como rural (artº201, parágrafo 2º, CF/88)
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em 2009, semelhante ao de RGPS que foi de 1,4%. O diferencial é o volume semelhante

de recursos gastos para atender um número relativamente pequeno de segurados. Enquanto o

RGPS apresenta mais de 20 milhões de benefı́cios, o Regime Próprio apresenta cerca de um

milhão (TAFNER; GIAMBIAGI, 2010). Este fato é justificado pelos privilégios relacionados aos

altos tetos das aposentadorias, não compatı́veis com o do RGPS.

As discussões sobre o déficit e suas causas levam a um questionamento sobre o custo

social e o bem estar social gerado pelo sistema. O artº. 195 (CF/88) declara que:

”A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta

e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municı́pios, e de contribuições

sociais.”.

Ou seja, os recursos usados no financiamento por serem compostos por recursos de toda

sociedade, faz-se necessário que haja um bem estar gerado em contrapartida. Anteriormente,

frisou-se a atuação da previdência e seus possı́veis benefı́cios, a análise das contas permitem

observar de que forma isto é financiado.

Ainda na Figura 3.5, observa-se um terceiro saldo. Além das rubricas mencionadas

anteriormente, este terceiro saldo contabiliza os gastos operacionais com pessoal e custeio e os

repasses da união. O que se observa é uma tendência de equilı́brio diferentemente dos crescentes

déficits dos outros saldos. Os saldos deficitários do sistema são compensados pelos repasses da

união que arrecada as contribuições que incidem sobre faturamento e lucros das empresas e as

contribuições incidentes sobre a receita com concursos de prognóstico (loterias). Também há

repasses obrigatórios para o financiamento da seguridade social e a cobertura no financiamento

de déficits, União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da

Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de benefı́cios de prestação continuada

da Previdência Social, na forma da Lei Orçamentária Anual.” 18.

Frisando melhor a auto-suficiência da previdência, a Figura 3.6 apresenta a evolução

temporal das receitas com contribuições sobre a folha de salário (de empregadores e

empregados), das despesas com o pagamento de benefı́cios e das transferências da união.

Observa-se que o crescimento das despesas com benefı́cios não são acompanhadas pelo

crescimento das receitas com contribuições, mas pelo crescimento nas transferências da União.

18Art.16, paragrafo único lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991
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Fonte: MPAS (2011)

Figura 3.6: Evolução das contribuições, receitas e transferências ao INSS

Em 1996, a discrepância entre as contribuições e benefı́cios eram de−0, 10% do PIB, enquanto

as transferências e repasses da União somavam 0, 39% do PIB, atualmente estes valores são

respectivamente de −1, 90% e 2%. O crescimento do déficit foi acompahado pelo crescimento

nas transferências.

As contribuições sociais se constituem daquelas efetuadas:

• pelo empregador, empresas ou entidade equiparada sobre a folha de salário ou

remuneração outra ao trabalhador segurado;

• pelos trabalhadores vinculados compulsória ou facultativamente, com incidência sobre o

salário de contribuição;

• pela empresa, incidindo sobre lucro e faturamento; e,

• incidência sobre as receitas de concursos de prognósticos.

As duas primeiras categorias de contribuição são arrecadadas pela própria autarquia,

enquanto a maioria das contribuições restantes são coletadas pela União e então repassadas,

junto com as transferências.

As contribuições dos segurados sobre o salário de contribuição (assalariados,

facultativos, individuais e especiais) mais as contribuições das empresas incidentes sobre a folha

de salário representam cerca de 79% das receitas com contribuições feitas pelo próprio INSS,
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e mais de 57% da receita total 19. As transferências da união representam quase 26% desta

receita total, sendo as contribuições sobre lucro e sobre o faturamento para financiamento da

seguridade social as duas maiores rubricas, 12% e 78% das transferências, em 2009. Estes

números vêm se alterando no tempo, no princı́pio as contribuições financiavam a atuação da

previdência em quase sua totalidade, com o tempo novos impostos e alı́quotas foram sendo

utilizados para suplantar o aumento das despesas. (tabela 3.2)

Tabela 3.2: Descrição das Receitas e Despesas

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1)RECEITA TOTAL (% PIB) 5,48% 5,72% 6,17% 6,27% 6,14% 6,34% 6,50% 6,93% 7,09% 7,50% 7,33% 7,68% 7,29% 7,77%
% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 87,7% 81,7% 74,4% 74,2% 76,6% 75,1% 71,6% 67,0% 67,4% 66,0% 69,4% 67,2% 71,8% 72,6%

% Contribuições sobre a folha de salários 52,2% 48,3% 43,5% 42,1% 42,4% 40,1% 36,9% 36,4% 35,5% 37,2% 39,3% 38,2% 41,2% 41,3%
% Contribuições dos segurados 24,1% 23,3% 21,5% 20,7% 21,5% 21,6% 20,7% 14,4% 13,8% 14,1% 15,8% 15,2% 16,1% 16,2%

% Transferências/Repasse da União 7,2% 10,3% 19,8% 24,1% 21,8% 23,2% 25,6% 31,4% 30,4% 30,2% 29,0% 31,2% 26,2% 25,7%
% Contribuição sobre Lucro de Empresa 0,0% 0,7% 6,8% 2,6% 2,7% 0,3% 1,5% 3,1% 0,9% 1,0% 0,8% 1,6% 4,8% 3,0%

% Contribuição para FINSOCIAL 4,2% 5,0% 2,1% 7,8% 11,0% 15,8% 17,9% 16,1% 18,7% 15,9% 14,7% 18,4% 20,0% 20,1%

2)Despesa Total (% PIB) 5,55% 5,70% 6,20% 6,14% 6,29% 6,54% 6,64% 7,01% 7,07% 7,41% 7,67% 7,53% 7,36% 7,95%
% Pessoal e Encargos Sociais 7,1% 6,1% 5,7% 5,6% 5,4% 4,7% 4,8% 3,9% 3,8% 3,5% 3,6% 3,5% 3,4% 3,5%

% Benefı́cios 88,6% 90,2% 91,2% 91,3% 89,8% 90,9% 92,8% 94,8% 95,1% 95,4% 95,3% 95,3% 95,4% 95,0%

Fonte: MPAS (2011)

A contribuição social para a previdência é de cerca de 30% do salário de contribuição do

trabalhador assalariado. São cerca de 10% devido a contribuição do trabalhador e 20% efetuada

pela empresa. As contribuições podem ser vistas como um encarecimento da mão-de-obra,

afetando a competição da produção brasileira.

Pelo lado das despesas, observa-se que os gastos com benefı́cios representam cerca de

95% das despesas totais. Os benefı́cios são divididos entre previdenciários e assistenciais. Os

benefı́cios assistenciais são concedidos independentemente de contribuições. Diferentemente

dos benefı́cios previdenciários que exigem, até mesmo, um perı́odo de carência. Há três tipos

de benefı́cios assistências: renda mensal vitalı́cia oferecida ao idoso de baixa renda com mais

de 70 anos; amparos assistenciais, oferecidos aos portadores de deficiência e idosos acima de 65

anos com renda familiar menor que 1/4 de salário mı́nimo; e, pensão mensal vitalı́cia voltada

aos seringueiros. Os dois primeiros benefı́cios possuem valor fixado em um salário mı́nimo, e

o último de dois salários.

Apesar de quase totalidade dos gastos com benefı́cios serem previdenciários, observa-se

um crescimento maior dos benefı́cios assistenciais. Há, portanto uma tendência crescente destes

gastos, que atualmente são de quase 20 bilhões (em 2009) que representa 0,63% do PIB. Em

1996 estes gastos representavam 0,11% do PIB. Dentre outros motivos, este crescimento é
19Incluido as transferências da União em Receita Total.
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motivado pela indexação destes benefı́cios ao salário mı́nimo, o que levou a ganhos reais, não

observados entre outros tipos de benefı́cios.

Os benefı́cios previdenciários são repassados aos trabalhadores em forma de

aposentadorias, pensões e auxı́lios. Dentre os benefı́cios previdenciários se destacam as

aposentadorias por tempo de contribuição e por idade. Estes são benefı́cios com eventos

geradores semelhantes: perda parcial ou total da capacidade laboral pelo tempo. Seus

respectivos gastos são de 25% e 22% do total das despesas com benefı́cios. Na Figura 3.7 é

discricionado a participação de alguns benefı́cios especı́ficos.

Fonte: MPAS (2011)

Figura 3.7: Descrição da composição dos beneficios previdenciários

A aposentadoria por tempo de contribuição é marcada pela influência do fator

previdenciário, implementado em 1998. Este faz uso do número de contribuições, idade e

expectativa de sobrevida na idade de aposentadoria, que junto com o histórico dos salário do

trabalhador, determinam o valor do benefı́cio.

O fator previdenciário promove ”punições” para o trabalhador que procura se aposentar

precocemente, e até mesmo bonificações para maiores postergações. Seu objetivo é

desincentivar as aposentadorias precoces. Sua atuação não determinı́stica sobre o trabalhador

permite uma auto-seleção dos trabalhadores sobre sua disposição ou não para o trabalho.

Os gastos emitidos em 2009 com benefı́cios por tempo de contribuição foram de mais

de R$5 bilhões, 0,17% do PIB. Neste mesmo ano 290 mil novos benefı́cios foram concedidos.

Se comparado os benefı́cios concedidos pelo tempo de serviço, entre 2009 e 1996, é possı́vel

observar que antes da reforma e implantação do fator previdenciário se configurava uma

estrutura diferenciada. Enquanto atualmente a idade modal para se aposentar é de 35 anos,
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no passado esta se encontrava em 30 anos. A Figura 3.8 apresenta esta comparação.

Fonte: MPAS (2011)

Figura 3.8: Variação Temporal das Concessões de Aposentadorias por Tempo de Contribuição
1996 e 2009

Das aposentadorias concedidas por tempo de contribuição nos últimos cinco anos, em

média, 67% foram concedidas a pessoas entre 50 e 59 anos, e 96% das concessões eram para

pessoas na faixa de 45 a 69 anos. Considerando que a expectativa de sobre vida do brasileiro

após 55 anos é de 25 anos (MPAS, 2011), e que sua contribuição esteja em torno de 30% do seu

salário, é possı́vel observar que os 67% de aposentados que começam a receber seu benefı́cio

entre 50 e 59 anos implicam em uma necessidade de financiamento maior que as feitas pela

contribuição sobre seus salários.

O financiamento do RGPS implica em quase 40% dos gastos primários do governo

federal, na média dos últimos cinco anos, 20 (STN, 2011). Este valor representa uma parcela

significativa do volume monetário que o governo utiliza para financiar sua atuação em meio

à sociedade, ou seja, o custo de manutenção deste sistema restringe a atuação do Estado em

outras áreas.

Este percentual é devido apenas às despesas, porém existe uma contrapartida relacionada

às arrecadações. Estas representam 23% de toda a receita primária do governo, porém, a média

dos últimos cinco anos, da diferença entre arrecadação e receita previdenciária retém mais de

9% das despesas primárias 21.
20Gastos não financeiros e descontadas as transferências a estados e municı́pios.
21Ressalta-se que devido ao aumento nos gastos do governo nos últimos dois anos (2009 e 2008),
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Para termos de comparação, o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC reteve

3,12% dos gastos primários em 2009; as despesas com o Fundo de Amparo ao Trabalhador -

FAT foi de 4,79%; os Benefı́cios Assistenciais LOAS e RMV foram de 3,29%; e os repasses

ao Ministério da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social foram de 8,35%, 2,23% e 2,23%,

respectivamente (STN, 2011), (TAFNER; GIAMBIAGI, 2010).

Pode-se descrever o financiamento do sistema previdenciário de duas formas diferentes:

pela própria instituição, onde se considera os ganhos próprios e as contribuições sobre folha de

pagamento; e pela sociedade, através das transferências da União e repasses de contribuições

incidentes sobre variados objetos, mas que não atrelam o contribuinte ao recebimento do

benefı́cio. A questão das contas do sistema previdenciário passam ao questionamento não da

existência ou não de um déficit, mas de como é custeada a previdência e qual a contrapartida

desta para o bem-estar social.

principalmente nos assistências, há uma redução na participação das despesas previdenciárias sobre o total das
despesas primárias, sendo que o déficit em 2009 esteve por volta de 7,5% dos gastos totais.
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4 Sistema de Incentivos na Decisão de Retirada do

Trabalhador

Neste capı́tulo é desenvolvido o modelo da retirada do trabalhador, através da Teoria

do Principal Agente. Parte-se do pressuposto da existência de um conflito entre os interesses

individuais dos trabalhadores e o mercado. O sistema previdenciário surge como um mediador

entre as partes, procurando promover um maior bem estar social.

A teoria do Principal Agente se insere nos estudos das teorias do incentivo. Segundo

Laffont e Martimort (2002):

”Delegation of a task to an agent who has different objectives than the

principal who delegates this task is problematic when information about the agent

is imperfect. This problem is the essence of incentive question. (...)Conflict

objectives and decentralized information are thus the two basic ingredients of

incentive theory.”(pag.2)

O modelo do Principal-agente permite acrescentar uma ferramenta de análise ao tema.

Simplificando-o para o formato de um jogo de interesses divergentes, é possı́vel analisar

as ineficiências das regras previdenciárias que regem a relação trabalhador e mercado, e a

importância de se captar e processar as caracterı́sticas dos agentes nestas.

Define-se o sistema previdenciário como principal, sendo aquele que declara o contrato

que deverá conter os incentivos adequados ao agente, neste caso, o trabalhador. Este capı́tulo

se inicia com uma descrição intuitiva da relação entre previdência, trabalhador e mercado. Em

seguida é apresentado o modelo formal, dividido de forma a destacar os dois objetivos a serem

analisados.

Esta modelagem fará uso da base teórica fornecida pelos modelos de ciclo de vida que

inserem a questão da retirada e a existência dos benefı́cios previdenciários, como em Lazear

(1979), Gustman e Steinmeier (1986), Lazear (1987) e Queiroz (2008), dentre outros; além

disso, faz uso dos fundamentos teóricos de Principal-Agente, contidos em Laffont e Martimort

(2002) e Mas-Colell et al. (1995)
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4.1 A Intuição por Trás dos Incentivos

Pressupõe-se que o trabalhador, ex-ante à entrada no mercado, toma as decisões que

definirão sua produtividade e, consequentemente, seu salário. Portanto, a maximização dos

ganhos salariais é definida pelo tempo que este permanece trabalhando.

O tempo gasto no trabalho implica em menor tempo para atividades outras como

viagens, tempo com a famı́lia, com hobbies e mesmo com cuidados com a saúde. Ao se

definir lazer como atividades de não-trabalho, é possı́vel dizer que, em contrapartida aos ganhos

salariais, existe uma desutilidade gerada devido a este trade-off. A cada unidade de tempo que

o trabalhador permanece no mercado, maior a desutilidade acumulada22. 23.

A desutilidade também é determinada por uma disposição a se retirar do mercado de

trabalho. Esta, por sua vez, é definida pelas condições de trabalho, qualidade de vida, estrutura

familiar, religiosa, institucional, dentre outros. Quanto maior a disposição a se retirar do

mercado, maior é a desutilidade. Portanto, o trabalhador possui uma função utilidade definida

pelos ganhos salariais e pela desutilidade do trabalho, ambos acumulados até a data de retirada

do mercado. Esta retirada ocorre naturalmente quando a desutilidade marginal se iguala ao

ganho marginal do salário.

A retirada do trabalhador implica na extinção da desutilidade de permanência no

mercado e na perda do salário. Portanto, os ganhos salariais do perı́odo ativo também devem

propiciar a poupança para o financiamento do perı́odo improdutivo do ciclo de vida. Erros na

alocação de recursos para o perı́odo inativo implicam em uma incapacidade de auto-sustento do

trabalhador. A sociedade passa a financiar estes casos de erros de alocação individual gerando

um prejuı́zo social. Neste cenário, o sistema de previdência surge com o objetivo de corrigir a

miopia relativa a poupança de longo prazo dos trabalhadores.

É imposto ao trabalhador um contrato onde a previdência arrecada contribuições

compulsórias que serão revertidas em benefı́cios previdenciários no futuro. O equilı́brio

financeiro deste processo é definido pela capacidade de elaboração de regras que estipulem

contribuições capazes de financiar o perı́odo inativo do trabalhador. A atuação da previdência

passa a compor a função utilidade do trabalhador devido aos ganhos com os benefı́cios

previdenciários e a perda devido às arrecadações.

22O tempo pode ser entendido como a idade do trabalhador, tempo de permanência no mercado ou mesmo uma
combinação de ambos

23Esta desutilidade não deve ser confundida com um custo de produção, dado que não está ligada diretamente
ao nı́vel de produtividade do trabalhador, mas ao fato de estar trabalhando.
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Pelo lado do mercado, o salário pago é fixo e igual entre trabalhadores com a mesma

função de produção. Desta forma, os ganhos sobre o trabalhador são determinados pelo tempo

de permanência no mercado. Além disso, pressupõe-se uma redução gradual nestes ganhos

devido à depreciação do capital humano. (Figura 4.1)

Figura 4.1: Lucro e retirada natural do trabalhador

Apesar do lucro ser crescente em relação ao tempo, a permanência do trabalhador pode

ser prejudicial a produtividade do mercado. Considera-se a existência de um contingente de

trabalhadores reservas que assume as vagas deixadas pelos trabalhadores veteranos. Desta

forma, é incluı́do um mecanismo de renovação da mão-de-obra no mercado de trabalho.

Define-se retirada eficiente do trabalhador veterano, quando a produtividade deste é

igual a produtividade do trabalhador reserva. Este é o momento em que a substituição do

trabalhador garante o melhor aproveitamento da mão-de-obra disponı́vel.

Na figura 4.2 é apresentada a curva de produção do trabalhador em relação ao tempo.

A retirada eficiente de um trabalhador do mercado é determinada pela relação entre as

produtividades do trabalhador veterano e do trabalhador reserva. Observa-se que a retirada

precoce leva a uma perda produtiva, dada pela diferença entre as duas áreas hachuradas24. A

retirada tardia do trabalhador também representa uma perda por motivos contrários.

Assume-se que o trabalhador não considera, em seu processo de decisão de permanência

24A produtividade do trabalhador reserva foi pressuposta igual a produtividade do trabalhador veterano no
inı́cio da vida ativa.
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Figura 4.2: Retirada: Mercado Vs. Trabalhador

no mercado de trabalho, a possibilidade de estar gerando ineficiência produtiva para a sociedade.

Quer dizer, o interesse individual pode contrapor a eficiência da utilização da mão-de-obra.

Propõe-se com o presente trabalho, a possibilidade de melhorias do tipo pareto ótimo caso

parte dos ganhos de eficiência façam parte da decisão individual da retirada do trabalhador.

Os ganhos obtidos pelo maior tempo no mercado, ao serem repassados em parte

ao trabalhador, são capazes de suprir as desutilidades desta maior permanência. De forma

semelhante, os ganhos com a entrada de um trabalhador mais eficiente permitem repassar ao

trabalhador veterano uma compensação por uma antecipação em sua saı́da. Ou seja, há uma

melhoria onde trabalhador e mercado se beneficiam.

O sistema previdenciário passa a intermediar a relação mercado-trabalhador com o

objetivo de maximizar os ganhos sociais, porém deve ser ressaltada a divisão de funções da

previdência. Visa-se, prioritariamente, a atuação na forma de um seguro, enquanto sua função

sobre a manutenção da mão-de-obra eficiente surge de forma secundária. Esta última deve ser

entendida apenas como uma condução das externalidades de forma a gerar maior bem estar a

sociedade.

Agrega-se aos objetivos previdenciários estes ganhos potenciais de eficiência que

implicam em ganhos sociais. O ganho potencial é obtido pela diferença entre a produção do

trabalhador veterano e o que seria produzido caso este cedesse lugar ao trabalhador reserva. Este

ganho é analisado de forma acumulada a partir do momento em que o benefı́cio previdenciário

é oferecido ao trabalhador até a efetiva retirada do mesmo.

Neste intervalo, após a oferta inicial de aposentadoria, pressupõe-se uma redução
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gradual na produtividade do trabalhador veterano. A produtividade do trabalhador reserva

permanece a mesma, até que este entre no mercado25. Portanto, o comportamento do ganho

de eficiência em função do tempo é crescente até o máximo onde a produtividade marginal

entre os trabalhadores se igualem. Neste intervalo, os ganhos marginais são decrescentes, dada

redução da produtividade do trabalhador reserva. A permanência do trabalhador após o tempo

de retirada eficiente passa a gerar perdas.

A previdência permanece atuando como antes, recolhe as contribuições, do trabalhador

e do mercado, repassando-as na forma de benefı́cios. Contudo, o cálculo do benefı́cio agora

não visa apenas a garantia do consumo no perı́odo improdutivo. O benefı́cio é calculado de

forma a incentivar o trabalhador a se retirar no tempo ótimo. Para isso, faz-se necessária a

tranferência dos recursos ganhos no mercado para o benefı́co previdenciário, alocando-os de

forma a compensar a diferença entre a desutilidade do trabalho e salário do trabalhador.

A interação entre trabalhador, mercado e previdência ocorre de acordo com a Figura 4.3.

Ou seja, anteriormente a entrada no mercado, o trabalhador faz as escolhas e estas determinarão

Figura 4.3: Tempo do Jogo

25Pode-se supor que estando fora do mercado ocorre um aumento na produtividade devido a possibilidade de
maior formação. O maior tempo de formação pode levar este trabalhador a um nı́vel de salário maior, contudo,
passa a análise de um outro grupo de trabalhadores.
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sua produtividade e salário. No momento em que ele entra no mercado é estabelecido o tempo

em que permanecerá nele.

A previdência impõe um contrato no qual o trabalhador faz contribuições, tendo como

garantia o financiamento do seu perı́odo inativo. As contribuições são definidas de forma a

gerar benefı́cios aos trabalhadores sem custos sociais, ou seja, os déficits gerados que seriam

repassados para a sociedade não são desejáveis. Até este ponto, a previdência apenas assegura a

composição da poupança do trabalhador. A data de retirada natural do trabalhador é preservada.

Após um tempo no mercado, o trabalhador é confrontado com a possibilidade de

concluir ou não o contrato, ou aderir a um novo. Caso opte por finalizar, o trabalhador se

retira do mercado e passa a fazer uso da poupança previdenciária. Extingue-se o ganho salarial,

a contribuição previdenciária sobre o salário e a desutilidade de permanência no mercado. Caso

opte pelo novo contrato, este abre mão de sua decisão natural de quando se retirar em troca

de um pagamento na forma de variação do benefı́cio previdenciário. Neste novo contrato o

interesse do mercado é adicionado aos objetivos da previdência.

4.2 O Modelo

Considera-se um mercado com dois tipos de trabalhadores: com alta disposição de

retirada dA, isto é, possui alta desutilidade de permanência no mercado e, consequentemente,

alto apreço pelo lazer; e, trabalhadores com baixa disposição de retirada, dB. A probabilidade

de um trabalhador possuir alta ou baixa disposição para o trabalho é, respectivamente, dado por

λ e (1− λ) 26 .

A função utilidade do trabalhador é dada por:

U
(
w(t), θ(d, t)

)

, onde w(t) é o ganho salarial acumulado até o tempo t; e, θ(d, t) a desutilidade acumulada de

permanência no mercado até t para o trabalhador com disposição a se retirar igual a d.

Ambos os trabalhadores recebem um salário por unidade trabalhada igual a W 27. Os

ganhos salariais são decompostos em consumo para o perı́odo produtivo, c(t), e poupança para

26Para definição de λ é necessário maior investigação sobre os determinantes da retirada dos trabalhadores na
sociedade, de forma a agrupar os trabalhadores por caracterı́sticas.

27Observa-se que W é relacionado ao salário recebido por unidade de tempo e w refere-se ao valor acumulado
deste
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o perı́odo improdutivo, p(t). Portanto:

w(t) = c(t) + p(t)⇒ U
(
c(t), p(t), θ(d, t)

)
(4.1)

As considerações sobre a desutilidade do trabalhador podem ser formalizadas como:

θ
′

(t)(d, t) > 0

θ
′′

(tt)(d, t) > 0 (4.2)

θ
′

(d)(d, t) > 0

θ
′′

(td)(d, t) > 0

A decisão natural de retirada dos trabalhadores é definida pela igualdade marginal entre

ganhos e perdas no mercado ao longo do tempo, ou seja:

(
∂U(w, θ)
∂w

)(
∂w

∂t

)
+
(
∂U(w, θ)

∂θ

)(
∂θ

∂t

)
= 0 (4.3)

Denota-se, respectivamente, TA e TB como o tempo natural de retirada do trabalhador

de tipo dA e tipo dB.

Seja uma função de utilidade do trabalhador dada em sua forma linear, U(w, θ) = w(t)−

θ(d, t), observa-se na Figura 4.4 a decisão de retirada natural dos trabalhadores28. Observa-se

que dA > dB ⇒ θ(dA, t) > θ(dB, t)⇒ TB > TA, isto é, o trabalhador com alta disposição a se

retirar tende a sair primeiro que o trabalhador com baixa disposição.

A Previdência recolhe as contribuições dos trabalhadores, p, 29 e das empresas, τ . De

forma a simplificar a análise, considera-se p/τ fixo 30, e denota-se a arrecadação total sobre cada

indivı́duo até o tempo t como τ + p(t). O benefı́cio pago ao trabalhador pela permanência no

mercado é dado por b(t). Por fim, o equilı́brio nas contas previdenciárias é dado por τ + p(t)−

b(t)
28Convencionou-se o uso de variáveis minúsculas para representar valores acumulados ao longo do tempo,

enquanto o uso de variáveis maiúsculas se restringe a indicar o valor absoluto em uma unidade de tempo.
29Assume-se que o trabalhador poupe para o perı́odo inativo, unicamente através das contribuições

previdenciárias.
30Pressuposição para simplificação da análise. Resalta-se que a contribuição previdenciária das empresas no

RGPS correspondem a cerca de duas vezes a contribuição do trabalhador assalariado.
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Figura 4.4: Retirada Natural do Trabalhador

4.2.1 Modelando o Benefı́cio Mı́nimo31

O sistema previdenciário, a princı́pio, atua como um seguro. Desta forma, procura-se

definir uma contribuição P por unidade de tempo trabalhada 32 que definirá a arrecadação total,

τ + p(t). Este P deve ser capaz de garantir um equilı́brio atuarial nas contas e respeitar a

decisão de retirada do trabalhador. Portanto, a função objetivo da previdência corresponde a:

λ
{
τ + p(TA)− b(TA)

}
+ (1− λ)

{
τ + p(TB)− b(TB)

}
= 0 (4.4)

Observa-se que o tempo de retirada na função objetivo é dado pela escolha natural do

trabalhador, TA e TB, ou seja, o sistema previdenciário não intervém nesta decisão.

A arrecadação previdenciária é dada pela contribuição dos trabalhadores, sendo igual

a τ + p(TA) + τ + p(TB). Este total deve ser capaz de assegurar o pagamento dos benefı́cios

relativos às diferentes decisões temporais de retirada, considerando as proporções de cada tipo

de trabalhador na sociedade. A necessidade de assegurar a nulidade da função é devido ao

interesse de criar um sistema que não cause distorções, atuando unicamente como garantidor da

poupança de longo prazo.

A existência da previdência é baseada na garantia de um benefı́cio ao trabalhador
31A derivação completa do modelo esta em anexo
32Observa-se que o uso de p implica em valor acumulado e P de valor por unidade temporal.
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capaz de financiá-lo durante a inatividade. Define-se, então, uma restrição de existência da

previdência 33 que garanta uma utilidade mı́nima a este trabalhador.

(
w(TA)− p(TA)

)
− θ(dA, TA) + b(TA) ≥ c(w, ε,M)− θ(dA, TA)(

w(TB)− p(TB)
)
− θ(dB, TB) + b(TB) ≥ c(w, ε,M)− θ(dB, TB) (4.5)

O lado esquerdo da equação apresenta a utilidade do trabalhador ao se contabilizar os

ganhos dos benefı́cios, b(t), e a perda pelo pagamento das contribuições, p(t).

O termo c(W, ε,M) revela o valor presente do consumo mı́nimo que deve ser garantido

ao trabalhador até sua morte no tempo M . Este consumo será dado por análise exógena

ao modelo e, portanto, será referenciado no restante do trabalho como c. Contudo, dada a

importância do termo para o modelo, ressalta-se que este é determinado em função dos salários

recebidos no perı́odo ativo w(t); de uma taxa de desconto intertemporal, ε, que permita suavizar

o consumo entre perı́odo ativo e inativo; e da data da morte do trabalhador, M .

O termo θ(d, t), no lado direito, implica em garantir a contrapartida social do

trabalhador, representada pela desutilidade de permanência no mercado. Desta forma, a garantia

do consumo mı́nimo, feita pela previdência, exige que o trabalhador atue no mercado por um

tempo mı́nimo 34.

Portanto, a equação 4.5 apresenta que a utilidade do trabalhador, com respeito a sua

decisão de retirada natural, sofre interferência das contribuições e benefı́cios previdenciários.

Por outro lado, esta interferência deve assegurar uma utilidade mı́nima, baseada em um nı́vel de

consumo mı́nimo e uma desutilidade infligida ao trabalhador dada sua participação no mercado.

A suavização do consumo em toda a vida da forma apresentada, além de relevar o perı́odo

inativo, traz ao problema a preocupação com os efeitos da contribuição sobre o perı́odo ativo.

Ao se garantir a utilidade mı́nima em 4.5, têm-se que:

τ + p(TA) = c−λ
{
w(TA)− p(TA)

}
− (1−λ)

{(
w(TB)− p(TB)

)
+

τ+p(TB)−τ+p(TA)︷ ︸︸ ︷
∆τ + p(TB, TA)

}
(4.6)

A arrecadação até TA (tempo em que o benefı́cio previdenciário é ofertado pela primeira

33Esta restrição normalmente, dentro da teoria do Pincipal-agente, é conhecida como restrição de entrada do
agente . A alteração na denominação é devido a compulsoriedade do contrato sobre o trabalhador. O respeito a
esta restrição garante seu papel fundamental, justificando assim sua existência.

34Por hora este termo não possui implicações, dado que a data de retirada está determinada. Sua função será
melhor percebida mais a frente.
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vez) é igual e garantida para ambos os trabalhadores. Esta arrecadação deve ser capaz de

suprir a parcela do consumo mı́nimo relativa ao perı́odo inativo dos trabalhadores (dado por

c −
{
λ
(
c(TA)

)
− (1 − λ)

(
c(TB)

)}
35). A permanência do trabalhador de tipo dB resulta

em um menor volume de arrecadação necessário até TA, dado que ainda serão arrecadados

∆τ + p(TB, TA).

Quanto maior o P , contribuição por unidade de tempo trabalhada, menor é o consumo

na atividade e maior é a necessidade de se compensar esta perda durante a inatividade, gerando,

assim, um P maior ainda; por outro lado, quanto maior o tempo de permanência do trabalhador

de baixa disposição a se retirar, menor será o P sendo menor o perı́odo de inatividade a ser

financiado.

Através da Equação 4.6 é possı́vel determinar um P ∗ capaz de promover a suavização

do consumo no ciclo de vida e preservar um equilı́brio nas contas previdenciárias.

Para facilitar a análise, é possı́vel escrever o benefı́cio previdenciário em função da

arrecadação definida a partir do P ∗ 36 .

b∗(TA) = τ + p(TA) + (1− λ)
{

∆τ + p(TB, TA) + ∆c(TB, TA)
}

b∗(TB) = τ + p(TA) + (1− λ)
{

∆τ + p(TB, TA)
}
− λ

{
∆c(TB, TA)

}
(4.7)

Observa-se que b∗(TA) apresenta parte de seu financiamento feito pelo trabalhador dB.

Este financiamento ocorre devido a maior arrecadação e menor consumo na inatividade dado

o menor tempo em que o trabalhador dB fica inativo. Ou seja, o trabalhador do tipo dB ajuda

a financiar o trabalhador de tipo dA. Esta situação, permite à previdência fazer uso de uma

distribuição intrageracional, entre trabalhadores com baixa disposição a se retirar do mercado

para os de mais alta disposição.

Apesar da lógica do resultado, este é possı́vel de ser alcançado apenas sob hipótese de

informação perfeita da previdência sobre o trabalhador. Neste caso, é possı́vel estabelecer o

contrato que irá ser adotado a cada trabalhador.

Baseado na racionalidade dos trabalhadores, a quebra da hipótese de informação perfeita

promove resultados ineficientes. Como observado, b∗(TA) > b∗(TB) e θ(d, TA) < θ(d, TB),

portanto, é racional que ambos trabalhadores optem por se retirar em TA. Esta estrutura de

35Considerando w(T )− p(T ) = c(T )
36Os termos ∆c(TB , TA) e ∆τ + p(TB , TA) indicam a variação no consumo dos trabalhadores e da arrecadação

entre diferentes tempos, neste caso TB − TA.
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incentivo traz uma redução da produção do trabalhador de tipo dB, que naturalmente se retiraria

em TB, sendo esta intervenção, por hora, indesejável.

Acrescenta-se ao problema uma restrição de compatibilidade de incentivos. Esta deve

garantir que os trabalhadores revelem quem são, e se retirem de acordo com suas escolhas

iniciais. O problema da escolha de P passa a:

λ
{
τ + p(TA)− b(TA)

}
+ (1− λ)

{
τ + p(TB)− b(TB)

}
= 0 (4.8)

sendo que:(
w(TA)− p(TA)

)
− θ(dA, TA) + b(TA) ≥ c− θ(dA, TA)(

w(TB)− p(TB)
)
− θ(dB, TB) + b(TB) ≥ c− θ(dB, TB)(

w(TA)− p(TA)
)
− θ(dA, TA) + b(TA) ≥

(
w(TB)− p(TB)

)
− θ(dA, TB) + b(TB)(

w(TB)− p(TB)
)
− θ(dB, TB) + b(TB) ≥

(
w(TA)− p(TA)

)
− θ(dB, TA) + b(TA)

As duas últimas restrições garantem prejuı́zos ao trabalhador que tente se passar pelo

outro. O lado esquerdo da equação apresenta a utilidade do trabalhador dado a desutilidade de

sua disposição a se retirar e o seu tempo de retirada natural. Esta deve ser maior que a utilidade

deste trabalhador caso opte por sair de acordo com a data de outro contrato (lado direito da

equação).

O novo menu de contratos é dado com a garantia de que cada trabalhador se retire em

seu devido tempo. Esta nova estrutura levará a definição de um novo P = P ∗∗, dado pela nova

necessidade de arrecadação: 37

τ + p(TA) = c− λ
{[(

w(TA)− p(TA)
)]}
− (1− λ)

{(
w(TB)− p(TB)

)
+

∆τ + p(TB, TA)−∆θ(dB, TB, TA)
}

(4.9)

A arrecadação esperada de cada indivı́duo até TA se diferencia do resultado anterior,

sendo maior a necessidade de recursos para cobrir o aumento de (1 − λ)(∆θ(dB, TB, TA)). O

novo contrato implica em um P ∗∗ > P ∗. Este aumento, por sua vez, promove uma necessidade

maior ainda de arrecadação para suprir a perda de consumo no periodo ativo dado que w(T )−

p∗(T ) > w(T )− p∗∗(T ). Portanto, os benefı́cios em função da arrecadação são dados por:

37Deve-se lembrar que os termos precedidos por ∆ implicam na diferença temporal entre os valores na ordem
respectiva que aparecem.
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b∗∗(TA) = τ + p(TA) + (1− λ)
{

∆τ + p(TB, TA) + ∆c(TB, TA)−∆θ(dB, TB, TA)
}

b∗∗(TB) = τ + p(TA) + (1 − λ)
{

∆τ + p(TB, TA)
}
− λ

{(
∆c(TB, TA)

}
+

λ
{

∆θ(dB, TB, TA)
}

Como anteriormente, o benefı́cio b(TA) é financiado também pela maior contribuição

e menor necessidade de financiamento do consumo do trabalhador de tipo dB, (1 −

λ)
{

∆τ + p(TB, TA) + ∆c(TB, TA)
}

. Porém, o aumento na contribuição causado pelo termo

∆θ(dB, TB, TA) é repassado ao trabalhador dB na forma de um prêmio pela informação sobre

suas preferências não compartilhada com a previdência. Consequentemente, b(TB) é, em parte,

financiado pelo trabalhador dA.

A elaboração de contratos eficientes respeitando as decisões dos trabalhadores e sem

o conhecimento sobre suas preferências resulta em maiores custos na manutenção do sistema.

Estes são relativos a maior diferença temporal entre as datas de saı́das dos trabalhadores e a

evolução da função de desutilidade do trabalhador neste intervalo. Ou seja, quanto maior for as

diversidades entre as preferências dos trabalhadores quanto ao trabalho, maiores são os custos

implicados na manutenção de um sistema eficiente. O efeito deste aumento em P também

implica no aumento do custo do trabalhador para a empresa devido a proporção fixa entre os

termos p e τ .

A atuação da previdência, até então, caracterizou-se pelo equilı́brio financeiro,

preservação das preferências do trabalhador e garantia de financiamento do trabalhador no

perı́odo improdutivo. É possı́vel observar que o desempenho da previdência na adaptação das

regras à sociedade, mesmo não sendo de sua pretensão, acaba por influenciar o desempenho

da economia dado possı́veis aumentos de custo da mão-de-obra ou mudança na oferta desta.

Parte-se, em seguida, para a análise de perdas ou ganhos determinados ao mercado de trabalho

quando a previdência toma consciência de sua influência sobre o trabalhador.

4.2.2 Modelando o Equilı́brio do Mercado

Agrega-se agora um novo objetivo ao sistema previdenciário: a eficiência na renovação

da mão-de-obra no mercado de trabalho. Denota-se TR como o tempo de retirada eficiente,

dado por
∂πd(TR)
∂t

= ∂πR(TR)
∂t

(4.10)
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onde πd(t) e πR(t) são, respectivamente, o lucro acumulado sobre o trabalhador veterano

e sobre o trabalhador reserva38. Supõe-se que π′t(t) > 0 e π′′tt(t) < 0. De forma a enriquecer a

análise, considera-se, ainda, que TA < TR < TB.

O sistema de previdência atuará como mediador entre mercado e trabalhador.

Inicialmente, a atuação previdenciária ocorre sob informação perfeita sobre os trabalhadores.

Faz-se uso de P = P ∗, sendo aquele que promove um equilı́brio nas contas dadas as condições

anteriores (Equação 4.6). A função objetivo da previdência é descrita por:

max
tA,tB ,b

V (t) = λ
{

Π(tA)+τ + p(tA)−b(tA)
}

+(1−λ)
{

Π(tB)+τ + p(tB)−b(tB)
}

(4.11)

Onde Π(t) é o ganho de eficiência. Este representa o ganho relacionado ao uso eficiente

da mão-de-obra no mercado de trabalho dado pela permanência do trabalhador até o tempo t.

A análise deste ganho fica restrita a t ≥ TA, ou seja, Π(t) é o ganho de eficiência acumulado

entre TA e t 39.

Π(t) é definido pelo lucro do trabalhador veterano, gerado entre TA e sua saı́da efetiva,

comparado ao que teria sido produzido pelo trabalhador reserva neste mesmo perı́odo, ou seja,

Π
(
∆πd(t, TA),∆πR(t, TA)

)
. Π(t) é uma função côncava em relação a t, tendo como ponto de

máximo t = TR.

A nova função objetivo é maximizada através da escolha de t (diferente de antes, onde

a retirada era dada pelo próprio trabalhador), contudo, o sistema previdenciário não controla

esta variável diretamente. Esta maximização ocorre por mudanças em b(t), influenciando o

trabalhador para um maior ou menor tempo trabalhado.

A possibilidade de t 6= TA ou t 6= TB traz um desequilı́brio nas contas previdenciárias

(dado P = P ∗ ). Este desequilı́brio é aceitável desde que seja compensado por Π(t).

De forma a distinguir os dois objetivos previdenciários, a Equação 4.11, assim como as

restrições de existência da previdência na Equação 4.5, são reescritas. Destaca-se o equilı́brio

inicialmente alcançado com a retirada em TA e TB e a atual intenção de alterar estes tempos:

maxV (t) = λ
{

Π(tA)+∆τ + p(tA, TA)−∆b(tA, TA)
}

+(1−λ)
{

Π(tB)+∆τ + p(tB, TB)−

∆b(tB, TB)
}

+ λ
{
τ + p(TA)− b(TA)

}
+(1− λ)

{
τ + p(TB)− b(TB)

}
(4.12)

38O lucro é dado de forma lı́quida, já descontado o salário e outros encargos
39Dado TA < TR não faz sentido a análise anterior a este perı́odo.
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s.a

∆b(tA, TA) ≥ c− c(TA)− b(TA)−∆c(tA, TA) + ∆θ(dA, tA, TA)

∆b(tB, TB) ≥ c− c(TB)− b(TB)−∆c(tB, TB) + ∆θ(dB, tB, TB)

Desta forma, a variação dos benefı́cios dada a mudança nas datas de retirada,

∆b(tA, TA), deve garantir a utilidade mı́nima anteriormente citada. Observa-se que o termo

∆θ(d, t, T ) representa a contrapartida social efetiva e a inicialmente proposta, dada sua decisão

natural de retirada, em forma de desutilidade. Um valor positivo deste termo implica que o

trabalhador está fornecendo ao mercado mais esforço que pretendia, enquanto um valor negativo

representa o inverso, o trabalhador deixa o mercado sem a contribuição mı́nima necessária.

Sendo P ∗ a contribuição que leva ao equilı́brio nas contas para a retirada em TA e TB,

têm-se que λ
{
τ + p(TA) − b(TA)

}
+ (1 − λ)

{
τ + p(TB) − b(TB)

}
= 0 e c = b(T ) + c(T )

(Equação 4.5). Portanto, o novo contrato é dado por b∗(Td) + ∆b(t, Td), sendo o segundo termo

definido por:

max
tA,tB ,b

λ
{

Π(tA)+∆τ + p(tA, TA)−∆b(tA, TA)
}

+(1−λ)
{

Π(tB)+∆τ + p(tB, TB)−

∆b(tB, TB)
}

s.a

∆b(tA, TA) ≥ ∆θ(dA, tA, TA)−∆c(tA, TA)

∆b(tB, TB)
)
≥ ∆θ(dB, tB, TB)−∆c(tB, TB)

Observa-se que a variação no benefı́cio deve suprir o excesso da desutilidade gerada

sobre o consumo, resultante da alteração na data de retirada. Na função objetivo, a busca

pelo equilı́brio financeiro deixa lugar a uma busca pela maximização dos ganhos de eficiência

do mercado de trabalho. A função de seguro, onde a contribuição era atrelada ao benefı́cio,

foi anteriomente garantida pelo contrato de definição de benefı́cio mı́nimo, procura-se agora

melhorar este resultado inicial.

A solução é dada simetricamente para os trabalhadores, como:

∆b∗(tA, TA) = ∆θ(dA, tA, TA)−∆c(tA, TA)

∆b∗(tB, TB)
)
= ∆θ(dB, tB, TB)−∆c(tB, TB)

Onde t∗ é determinado por:

Π′(tA) + τ + p′(tA) = θ′(dA, tA)− c′(tA)
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Π′(tB) + τ + p′(tB) = θ′(dB, tB)− c′(tB)

O tempo ótimo de retirada do trabalhador é dado pela igualdade na variação marginal

dos ganhos de eficiência e da arrecadação, e na variação marginal do benefı́cio necessário para

incentivar o trabalhador a alterar sua decisão. Por sua vez, esta variação do benefı́cio é dada

pela diferença entre a variação da desutilidade e do consumo no perı́odo ativo do trabalhador.

Portanto t é definido pelas variações marginais entre os ganhos sociais, Π′(t) + τ + p′(t) e as

variações marginais dos custos individuais θ′(d, t)− c′(t).

Para o trabalhador com alta disposição a se retirar, em TA a desutilidade marginal de

permanecer no mercado é maior que a utilidade marginal do consumo, θ′(dA, TA) > c′(TA)
40. Dada a pressuposição de TA < TR, o benefı́cio bA será aumentado de forma a induzir

um t maior. O t desejado é aquele que proporcione um ganho marginal de produtividade e

de arrecadação de contribuição capaz de remunerar o excedente da desutilidade proporcionado

pela maior permanência. Este novo ponto estará entre TA e TR 41 (Figura 4.5).

Figura 4.5: Tempo ótimo de retirada do trabalhador dA (informação perfeita)

Como TB > TR, o sistema previdenciário procura reduzir o tempo de permanência do

trabalhador com baixa disposição a se retirar. Em TB, θ′(dB, TB) > c′(TB), portanto, a redução

do tempo de retirada promove a redução inicial do benefı́cio e o crescimento de produtividade

no mercado. Em contrapartida, a arrecadação é reduzida em razão da redução no tempo de

40caso contrário não haveria motivos para o interesse natural de se retirar neste tempo.Observar a figura 4.4
41Desde que τ + p

′(t) não seja grande o suficiente para sobrepor a perda do trabalhador e do mercado após TR,
quando Π′(t) = 0
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contribuição. Posteriormente, a redução de tB, ao alcançar o ponto onde θ′(dB, t) = c′(t), torna

necessário aumentos no benefı́cio, de forma a compensar o excesso da perda de consumo e

consequente perda de utilidade. tB será determinado quando o ganho marginal do mercado se

igualar à perda na arrecadação mais a variação necessária no benefı́cio. (Figura 4.6)

Figura 4.6: Tempo ótimo de retirada do trabalhador dB (informação perfeita)

Deve-se ressaltar que, da mesma forma que pode haver um déficit previdenciário

compensado pelo ganho no mercado, também é possı́vel haver um prejuı́zo no mercado

contrabalanceado pelo crescimento da contribuição. Isto permitiria um superávit ou uma

redução de um déficit pré-existente.

A redução do déficit previdenciário é sempre colocado como principal argumento em

reformas que propõem a postergação das saı́das dos trabalhadores. Contudo, esta intenção pode

acobertar um prejuı́zo maior para o mercado, caso não analisado sobre tal ótica.

Como anteriormente, a quebra da pressuposição de informação completa sobre os

trabalhadores exige o uso das restrições de compatibilidade de incentivos. Com o uso do valor

de P ∗∗ e dos equilı́brios gerados dada a retirada natural do trabalhador, pode-se reescrever o

problema como:

max
tA,tB ,b

λ
{

Π(tA)+∆τ + p(tA, TA)−∆b(tA, TA)
}

+(1−λ)
{

Π(tB)+∆τ + p(tB, TB)−

∆b(tB, TB)
}

s.a(
c(TA) + ∆c(tA, TA)

)
−∆θ(dA, tA, TA) +

(
b(TA) + ∆b(tA, TA)

)
≥ c(

c(TB) + ∆c(tB, TB)
)
−∆θ(dB, tB, TB) +

(
b(TB) + ∆b(tB, TB)

)
≥ c
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(
c(TA) + ∆c(tA, TA)

)
−
(
∆θ(dA, tA, TA) + θ(dA, TA)

)
+
(
b(TA) + ∆b(tA, TA)

)
≥(

c(TB) + ∆c(tB, TB)
)
−θ(dA, tB) +

(
b(TB) + ∆b(tB, TB)

)
(
c(TB) + ∆c(tB, TB)

)
−
(
∆θ(dB, tB, TB) + θ(dB, TB)

)
+
(
b(TB) + ∆b(tB, TB)

)
≥(

c(TA) + ∆c(tA, TA)
)
−θ(dB, tA) +

(
b(TA) + ∆b(tA, TA)

)

Esta estrutura é semelhante a construida na Equação 4.8, onde as duas últimas restrições

apresentam a garantia de perda na utilidade do trabalhador, caso este opte por um contrato

diferente daquele compatı́vel com seu tipo. Obtêm-se assim:

∆b∗∗(tA, TA) = ∆θ(dA, tA, TA)−∆c(tA, TA)

∆b∗∗(tB, TB) = ∆θ(dB, tB, TB)−∆c(tB, TB) + ∆θ(dA, tA, TA)−∆θ(dB, tA, TA)

Onde t∗∗ é dado por:

Π′(tA) + τ + p′(tA) =
[
θ′(dA, tA)− c′(tA)

]
+ (1−λ)

λ

{[
θ′(dA, tA)− θ′(dB, tA)

]}
Π′(tB) + τ + p′(tB) =

[
θ′(dB, tB)− c′(tB)

]

O benefı́cio do trabalhador do tipo dA irá variar de acordo com a diferença da variação

na desutilidade e no consumo. Ele é igualmente recompensado no contrato com informação

perfeita. Seu tempo de permanência no mercado, contudo, será reduzido, motivado pela

diferença entre as desutilidades marginais dos trabalhadores e a proporção relativa entre eles

na sociedade.

O tempo de permanência do trabalhador do tipo dB é o mesmo daquele sob hipótese

de informação perfeita, porém, seu benefı́cio é maior, devido ao prêmio pela informação. Na

definição de b∗∗ foi pago um ganho pela informação dado pela diferença entre θ(dB, TB) e

θ(dB, TA). A variação neste prêmio, agora, é devido à correção dos novos ganhos do trabalhador

de tipo dA 42.

Enfim, o trabalhador dB receberá um benefı́cio tão maior quanto a diferença entre

as desutilidades dos trabalhadores que compõem a mão-de-obra do mercado, enquanto sua

permanêcia se mantém a mesma, t∗B = t∗∗B .

Os efeitos de regras que discriminam os trabalhadores de acordo com suas caracterı́sticas

é benéfico ao nı́vel de produtividade na economia. Neste caso, a melhora ocorre devido ao

42A alteração em TA levou a um ganho para o trabalhador de tipo dA igual a ∆θ(dA, tA, TA) − ∆c(tA, TA).
Se o trabalhador dB se passar pelo de alta disposição a se retirar, incorrerá em um ganho, relativo ao anterior, dado
por
(

∆θ(dA, tA, TA)−∆c(tA, TA)
)
−
(

∆θ(dB , tA, TA)−∆c(tA, TA)
)

.
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melhor aproveitamento do trabalhador dA. A antecipação de sua retirada é necessária para

possibilitar o pagamento do prêmio informacional do trabalhador sob hipótese de informação

assimétrica, isto é, sua retirada é necessária devido a possibilidade de perdas maiores caso o

trabalhador dB se retire em TA.

4.3 Implicação do Modelo

A atuação da previdência como um seguro pode se estabelecer de duas formas:

Primeiramente, pode-se investir em conhecimento sobre o trabalhador e adicionar regras que

tragam um contrato especı́fico para cada um deles; ou, pode-se promover um menu de contratos

que levem o trabalhador a se revelar.

O Brasil parece fazer uso desta segunda forma. O fator previdenciário utiliza da variação

do valor dos benefı́cios com o tempo, para selecionar os trabalhadores de acordo com suas

preferências. Portanto, ocorre a necessidade de estabelecer se estas variações são compatı́veis

com a diversidade das caracterı́sticas dos trabalhadores relacionadas à decisão de retirada.

Caso os incentivos estejam incorretos, há o efeito distorcivo sobre a decisão natural

do trabalhador. Neste caso, os trabalhadores passam a oferecer ao mercado mais ou menos

tempo do que pretendiam. Isto implica em prejuı́zos ao trabalhador (devido à maior desutilidade

despendida) ou ao mercado (devido ao menor aproveitamento da capacidade do trabalhador).

Se os contratos estão estabelecidos de forma adequada, o trabalhador se retira de forma natural,

porém, os custos de manutenção do sistema são elevados.

Como observado, a diversidade entre as preferências dos trabalhadores quanto à

permanência no mercado é diretamente proporcional aos custos necessários para a formulação

de contratos eficientes. As dimensões continentais do território brasileiro aliado à grande

diversidade da população são indı́cios da necessidade de regras mais especı́ficas quanto a

distinção dos trabalhadores.

O uso de um sistema com custo elevado implica em uma necessidade por maiores

contribuições. Estas podem ocasionar perda de competitividade da produção interna, dado

provável repasse dos custos com a mão-de-obra para os produtos finais.

Para se evitar grandes aumentos nas contribuições, pode-se permitir um déficit

previdenciário, ou, criar incentivos ao trabalho. O déficit previdenciário é então repassado à

população na forma de impostos. Esta forma, traz a discussão de onde deve incidir tais tributos.

Por exemplo, caso estes sejam atrelados ao salário do contribuinte, fica evidente um efeito
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semelhante ao original. Além disso, o uso de recursos sociais no financiamento da previdência

implica em menor possibilidade de atuação do Estado em outras áreas.

A idéia de criar incentivos ao trabalho, parte da pressuposição de que em melhores

condições de trabalho, por exemplo, pode-se levar o trabalhador a repensar seus custos sobre

se manter no mercado. Outras polı́ticas sociais podem trazer efeito semelhante, como mais

um exemplo, a melhoria no acesso à saúde, diminuindo a disparidade entre as condições dos

trabalhadores. Porém, estas polı́ticas devem ser analisadas caso a caso.

Portanto, a ação da previdência na sociedade possui relevantes consequências sobre a

economia. Contudo, esta influência pode ter consequências negativas. A proposta na segunda

parte do modelo é fazer uso consciente desta influência de forma a promover ganhos.

Espera-se que a determinação das contribuições se apegue ao equilı́brio financeiro e não

interfira no processo de retirada. Contudo, a utilização da previdência como ferramenta social,

possibilita ganhos à sociedade. Este segundo objetivo destaca que os déficits previdenciários

podem não ser tão maléficos quanto a palavra fortemente é apresentada 43.

Observou-se que ao agregar o mercado na função objetivo cria-se a possibilidade,

não apenas de correção de efeitos maléficos trazidos pelo próprio sistema previdenciário,

mas também, de interferir na decisão de retirada do trabalhador aproximando-a da saı́da

eficiente ditada pelo mercado. Para cumprir este objetivo o sistema previdenciário deverá

elaborar contratos que estabeleçam variações nos benefı́cios capazes de promover o incentivo

do trabalhador compatı́vel com a necessidade do mercado.

Deve-se ressaltar a importância da estrutura do mercado em que o sistema está inserido.

A formação de novos trabalhadores repercute na definição de saı́da eficiente. Isto pode implicar

em necessidades diferentes entre setores ou regiões. Além disso, as divergências entre os

determinantes dos trabalhadores continuam sendo fator primordial nestes contratos.

Concluiu-se por fim que a atuação da previdência pode levar a interferências negativas

de forma a prejudicar o trabalhador ou ao mercado. As regras previdenciárias elaboradas de

forma a incorporar a identidade dos indivı́duos permite ganhos para a economia pela influência

na competitividade e produtividade da produção. Cria-se a possibilidade da sociedade arcar

com um déficit previdenciário, desde que este seja utilizado para promoção de maior bem estar

social na forma de ganho de produtividade.

43A atuação da previdência na forma de dois contratos ocorre no âmbito teórico. Na realidade as regras de
como os benefı́cios serão calculados são dadas no inı́cio do contrato. A intenção desta divisão, é destacar as duas
funções e suas implicações sobre o mercado.
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5 Conclusões

A literatura referente ao estudo dos sistemas previdenciários possui como enfoque

principal, os fundamentos macroeconômicos. A evolução dos déficits, o assistencialismo e

a poupança agregada são vistos como a essência da atuação previdenciária. Este trabalho

buscou a base para a construção de um sistema mais eficiente e eficaz nos fundamentos

microeconômicos. A análise se restringiu à abordagem teórica da retirada do trabalhador e do

sistema previdenciário, de forma a relacioná-los com as condições, necessidades e tendências

do mercado.

As distorções da previdência sobre a sociedade foram apresentadas na literatura,

principalmente, sobre os efeitos nos nı́veis de poupança. Com base na teoria dos incentivos,

mostrou-se como as regras previdenciárias podem gerar efeitos danosos ou benéficos sobre a

economia através da interferência na decisão de retirada do trabalhador. Efeito também previsto

em trabalhos como em Gruber e Wise (1998) e Sala-I-Martin (1996).

Este trabalho veio a contribuir na formalização deste mecanismo de interferência da

previdência através de um modelo de Principal-agente. Este se mostrou viável para analisar e

solucionar os conflitos de interesses entre as preferências dos trabalhadores e necessidades do

mercado de trabalho.

Observou-se, por meio da análise de dados e da literatura consultada, uma tendência

a retirada precoce do trabalhador. Por outro lado, verifica-se uma maior dependência do

mercado para com o trabalhador mais velho. Esta dependência é resultado do envelhecimento

populacional. Estes fatos apresentam uma relevância maior da previdência sobre o desempenho

da economia.

A atuação da previdência, a princı́pio, está ligada ao financiamento do perı́odo

improdutivo do trabalhador. Contudo, observou-se que suas regras podem gerar interferências

na decisão do trabalhador de quando deixar o mercado. Este processo pode levar prejuı́zos ao

trabalhador, caso seja forçado a se retirar em uma data sem respeito a suas preferências; e/ou ao

mercado, na forma de uma alteração na oferta de trabalho.

De forma a reduzir os possı́veis prejuı́zos gerados pela previdência, faz-se necessária

a adaptação das regras previdenciárias às preferências do trabalhador quanto ao tradeoff

trabalho-lazer. É através desta definição que se torna possı́vel elaborar contratos eficientes entre

trabalhadores e mercado de trabalho.

A decisão do trabalhador de se retirar do mercado é dependente de diversos fatores
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e cada trabalhador irá lidar com os mesmos tipos de fatores de forma diferente, baseado em

culturas e instituições aos quais foi exposto. Porém, a literatura consultada permite apurar

alguns pontos que se assemelham entre os trabalhadores no momento de decisão. Pode ser

citado fatores como a famı́lia, saúde, renda, residência, idade, dentre outros contidos no segundo

capı́tulo do presente trabalho.

Inserir estes fatores nas regras previdenciárias seria garantir a atuação do sistema sem

promover distorções nos mercados. Contudo, esta regras poderiam tornar complexo o cálculo

para os trabalhadores, gerando insegurança. Além disso, este processo de separação dos

indivı́duos pode ser apresentado como inconstitucional44. Uma solução é o processo de análise

da diversidade das preferências dos trabalhadores que pode permitir a elaboração de um menu

de contratos de incentivos, onde o próprio trabalhador revela suas preferências.

O fator previdenciário apresenta caracterı́sticas em compasso com a proposta do modelo

implementado. A fórmula de cálculo é elaborada com base em punições e prêmios dependentes

do tempo de retirada. Além disso, é dado ao trabalhador a liberdade de escolha sobre o

melhor momento de se retirar. Esta fórmula apresenta, como no modelo, uma capacidade de

auto-seleção do trabalhador quanto a sua disposição em permanecer no mercado 45.

Esta forma de atuação é, porém, custosa para a sociedade. Apesar de possibilitar a

garantia das escolhas dos trabalhadores, há um consequente aumento no custo do trabalhador.

Este se deve ao aumento da contribuição previdenciária, necessária às novas regras. Este

aumento pode implicar em perda de competitividade da produção, dado um possı́vel repasse aos

preços finais. Ou seja, o sistema previdenciário ao se comprometer na promoção da poupança

de longo prazo, necessária ao financiamento do perı́odo inativo do trabalhador, acaba por criar

imperfeições na economia dada sua influência na decisão de retirada.

O que se mostrou é que esta interferência pode ser conduzida de forma a proporcionar

melhorias no mercado de trabalho. Para esta atuação previdenciária se faz necessária a análise

a respeito de suas tendências. É entendendo as necessidades e estrutura deste que se torna

possı́vel atuar de forma a proporcionar incentivos na obtenção da melhoria da produtividade.

Criou-se então uma medida de ganho potencial não aproveitado pelo mercado de trabalho

devido à incompatibilidade entre a retirada efetiva do trabalhador e a retirada eficiente para o

44Art. 201, paragrafo 1º, CF/88.
45Contudo o cálculo do benefı́cio pelo fator previdenciário se baseia em poucos elementos que podem não

representar de forma eficiente as diversidades dos trabalhadores em relação a opção por se retirar. Sua função
está mais ligada a correção do maior ou menor tempo de contribuição, consequênte do maior ou menor tempo de
inatividade. A preocupação é o atrelamento destes movimentos, não a distinção dos trabalhadores.
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mercado. Esta é definida pela produtividade dos trabalhadores que estão no mercado e aqueles

que esperam para assumir os lugares destes.

Da mesma forma que na análise anterior, observa-se a necessidade de traçar incentivos

baseados nos trabalhadores. O objetivo é alcançar ganhos de produtividade, portanto quanto

melhor for inserido a diversidade dos trabalhadores nos contratos, melhores serão os resultados

sobre a economia.

Para a elaboração de regras mais consistentes, sem uma necessária reformulação

frequente, de acordo com a dinâmica das mudanças no mercado, é importante estabelecer regras

que considerem tendências futuras e se possı́vel, criar mecanismos de auto ajuste das regras 46.

Na seção três do terceiro capı́tulo foi possı́vel observar tendências que permitem extrapolar as

necessidades e estrutura do mercado de trabalho para o futuro. Podem ser citadas, a elevação

na idade de entrada dos novos trabalhadores, a maior dependência para com os trabalhadores de

idade avançada e a maior ”feminização”, como tendências que regem a PEA. Esta maior entrada

da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, é de grande interesse para a compreensão

da evolução das preferências dos trabalhadores. Este fato representa uma classe crescente,

com preferências diferentes da atual maioria de trabalhadores. Este movimento mostra um

consequente aumento no peso da famı́lia sobre a decisão de retirada.

Nesta atuação há um ganho tanto para o trabalhador quanto para a economia. Como

foge das funções de um seguro, esta atuação abre espaço para déficits previdenciários que são

financiados pela sociedade. Contudo, estes déficits se apresentam justificados por um ganho no

bem estar geral.

Em suma, o modelo, destaca o potencial do sistema previdenciário na renovação da

mão-de-obra no mercado de trabalho. Mostrou-se que o conhecimento sobre o trabalhador

possibilita moldar contratos mais eficientes. Quanto maior a diferença entre as preferências da

permanência no mercado entre os trabalhadores, e quanto maior a diferença entre as decisões

naturais de saı́da dos trabalhadores e as eficientes para o mercado, maior a necessidade de que o

sistema procure diferenciar os trabalhadores. Destacou-se, ainda, que não apenas problemas de

desequilı́brios financeiros devem ser observados na previdência social, pois reformas visando

apenas a redução destes podem promover prejuı́zos para o mercado na forma de custos sociais,

perda de competitividade e o não aproveitamento eficiente da mão-de-obra.

A busca pela melhor compreensão da influência da previdência no mercado visou

46Como a adaptação do fator previdenciário aos ı́ndices de sobrevida da sociedade.
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assegurar que um sistema criado para corrigir distorções na alocação de recursos da poupança

de longo prazo, não leve a distorções maléficas na alocação da mão-de-obra no mercado e que

seja possı́vel usar seu potencial como ferramenta de execução de polı́tica pública na melhora do

bem estar geral.

Apesar de não abordada neste trabalho, a análise sobre as diferentes caracterı́sticas e

necessidades entre setores da economia e de regiões pode surgir como opção no agrupamento

entre indivı́duos com diferentes preferência quanto a data de retirada.

Apesar do modelo ter a intenção de moldar o RGPS, ele pode ser melhor adaptado aos

planos de previdência fechada. Nestes planos há maior ligação entre empresa e sistema, maior

facilidade de obter informações sobre os trabalhadores, maior possibilidade de controle sobre as

condições de trabalho e maior facilidade na implementação de programas voltados a totalidade

dos trabalhadores, como programas de cuidados com a saúde.

Pretende-se em trabalhos futuros analisar algumas quebras de pressupostos que

permitam maior compatibilidade com a realidade, como a pressuposição de conhecimento

prévio pelo trabalhador pelas suas preferências de quando se retirar. Pretende-se ainda,

fazer uso de métodos econométricos na definição de variáveis utilizadas no modelo, como

tempo de retirada natural, consumo mı́nimo na inatividade e, principalmente, a desutilidade

de permanecer no mercado. Isto poderá propiciar a aplicação prática do modelo em nı́vel

nacional, a setores especı́ficos ou mesmo aplicado a unidade empresarial ou federativa. Tais

pretensões visam aplicar o modelo a ponto de definir melhores rotas na busca por um sistema

de previdência mais eficiente.
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A Derivação do modelo

Objetivo do principal: equilı́brio nas contas previdenciárias, manutenção do consumo

em todos os perı́odos do ciclo de vida do trabalhador e preservar as escolhas naturais do

trabalhador

Funão Utilidade do Principal

λ
{
τ + p(TA)− b(TA)

}
+ (1− λ)

{
τ + p(TB)− b(TB)

}
(A.1)

Onde:

λ = proporção de trabalhadores na sociedade com alta disposição a se retirar do mercado;

1− λ = proporção de trabalhadores na sociedade com baixa disposição a se retirar do mercado;

P = contribuição do trabalhador por unidade de tempo trabalhada (constante);

τ + p(t) = Valor presente das contrib. de empregado e empregador até o tempo t (possuem

proporção fixa);

b(t) = valor presente do benefı́cio a ser recebido após a retirada em t;

TA e TB = tempo natural de retirada do trabalhador com disposição alta a se retirar e disposição

baixa a se retirar, respectivamente.

Função Utilidade do Agente

c(t)︷ ︸︸ ︷
w(t)− p(t)−θ(d, t) + b(t) (A.2)

Onde:

w(t) = valor presente do salário ganho até t;

p(t) = valor presente da poupança na forma de contribuição paga até t;

c(t) = valor presente do consumo no perı́odo ativo, dado pela sobra do salário após o

pagamento das contribuições;
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θ(d, t) = desutilidade gerada pela permanência no mercado em função da disposição a se retirar

do mercado d e o tempo t, sendo:

θ
′

(t)(d, t) > 0

θ
′′

(tt)(d, t) > 0

θ
′

(d)(d, t) > 0

θ
′′

(td)(d, t) > 0 .

Pressuposição de informação perfeita sobre os trabalhadores

λ
{
τ + p(TA)− b(TA)

}
+ (1− λ)

{
τ + p(TB)− b(TB)

}
= 0 (A.3)

s.a

(
w(TA)− p(TA)

)
− θ(dA, TA) + b(TA) ≥ c(w, ε,M)− θ(dA, TA)(

w(TB)− p(TB)
)
− θ(dB, TB) + b(TB) ≥ c(w, ε,M)− θ(dB, TB) (A.4)

Onde:

c(W, ε,M) = é o valor presente de um considerado consumo mı́nimo, definido para o

trabalhador com ganho salarial w, morte no tempo M e uma taxa de preferência intertemporal

entre perı́odo ativo e inativo dada por ε, (c será tratado como constante).

Resolvendo:

λ
{
τ + p(TA)− b(TA)

}
+ (1− λ)

{
τ + p(TB)− b(TB)

}
= 0 (A.5)

s.a

b(TA) = c−
(
w(TA)− p(TA)

)
b(TB) = c−

(
w(TB)− p(TB)

)
Encontra-se o valor de P ∗ que promove a arrecadação total de cada indivı́duo necessária

para o equilı́brio nas contas. (Considerou-se ∆τ + p(TB, TA) = τ + p(TB)− τ + p(TA))

τ + p(TA) = c−λ
{
w(TA)−p(TA)

}
− (1−λ)

{(
w(TB)−p(TB)

)
+ ∆τ + p(TB, TA)

}
(A.6)

Escreve-se os benefı́cios em função da arrecadação, e como definido P ∗, passa a ser

considerado w(t)− p(t) = c(t) e portanto:
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b∗(TA) = τ + p(TA) + (1− λ)
{

∆τ + p(TB, TA) + ∆c(TB, TA)
}

(A.7)

b∗(TB) = τ + p(TA) + (1− λ)
(
∆τ + p(TB, TA)

)
− λ

{
∆c(TB, TA)

}

Informação assimétrica sobre os agentes

Faz-se necessário o uso de restrição de compatibilidade de incentivo, e portanto:

λ
{
τ + p(TA)− b(TA)

}
+ (1− λ)

{
τ + p(TB)− b(TB)

}
= 0

s.a(
w(TA)− p(TA)

)
− θ(dA, TA) + b(TA) ≥ c− θ(dA, TA)(

w(TB)− p(TB)
)
− θ(dB, TB) + b(TB) ≥ c− θ(dB, TB)(

w(TA)− p(TA)
)
− θ(dA, TA) + b(TA) ≥

(
w(TB)− p(TB)

)
− θ(dA, TB) + b(TB)(

w(TB)− p(TB)
)
− θ(dB, TB) + b(TB) ≥

(
w(TA)− p(TA)

)
− θ(dB, TA) + b(TA)

Resolvendo:

Sendo:

1.
(
w(TA)− p(TA)

)
+ b(TA) ≥ c

2.
(
w(TB)− p(TB)

)
+ b(TB) ≥ c

3.
(
w(TA)− p(TA)

)
+ b(TA) ≥

(
w(TB)− p(TB)

)
+ b(TB)− θ(dA, TB) + θ(dA, TA)

4.
(
w(TB)− p(TB)

)
+ b(TB) ≥

(
w(TA)− p(TA)

)
+ b(TA) + θ(dB, TB)− θ(dB, TA)

Como θ(dB, TB) > θ(dB, TA), têm-se que a restrição 2 é inativa, desde que garantida

a restrição 1 e 4; e, substituindo 4 em 3 obtém-se θ(dA, TB) − θ(dB, TB) ≥ θ(dA, TA) −

θ(dB, TA), restrição garantida pela pressuposição de θ′′td ≥ 0. Portanto o problema original se

restringe a:

λ
{
τ + p(TA)− b(TA)

}
+ (1− λ)

{
τ + p(TB)− b(TB)

}
= 0 (A.8)

s.a

b(TA) = c−
(
w(TA)− p(TA)

)
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b(TB) = c−
(
w(TB)− p(TB)

)
+ θ(dB, TB)− θ(dB, TA)

A equação que define a contribuição P ∗∗ é dada por:

τ + p(TA) = c− λ
{[(

w(TA)− p(TA)
)]}
− (1− λ)

{(
w(TB)− p(TB)

)
+

∆τ + p(TB, TA) + ∆θ(dB, TB, TA)
}

(A.9)

Ao escrever os benefı́cios em função da arrrecadação, obtém-se:

b(TA)∗∗ = τ + p(TA) + (1− λ)
{

∆τ + p(TB, TA) + ∆c(TB, TA)−∆θ(dB, TB, TA)
}

(A.10)

b(TB)∗∗ = τ + p(TA) + (1− λ)
{

∆τ + p(TB, TA)
}
− λ

{(
∆c(TB, TA)

}
+ (A.11)

λ
{

∆θ(dB, TB, TA)
}

(A.12)

Objetivo do principal: equilı́brio nas contas sociais, manutenção do consumo em todos

os perı́odos do ciclo de vida do trabalhador e manutenção da mão-de-obra produtiva no

mercado pela definição de t (P é definido)

Função Utilidade do Principal

λ
{

Π(tA) + τ + p(tA)− b(tA)
}

+ (1− λ)
{

Π(tB) + τ + p(tB)− b(tB)
}

(A.13)

Onde:

Π(t) = ganhos de eficiência devido à mudança no tempo natural de permanência do trabalhador

no mercado

Π′t(t) ≥ 0 se t ≤ TR

Π′t(t) < 0 se t > TR

Π′′tt(t) ≤ 0

Manipulando algebricamente esta função utilidade, é possı́vel dividı́-la entre o equilı́brio

encontrado com o tempo natural de retirada do trabalhador e a variação deste:

λ
{

Π(tA)+
τ+p(tA)−τ+p(TA)︷ ︸︸ ︷
∆τ + p(tA, TA)−

b(tA)−b(TA)︷ ︸︸ ︷
∆b(tA, TA)

}
+(1−λ)

{
Π(tB)+∆τ + p(tB, TB)−∆b(tB, TB)

}
+ λ

{
τ + p(TA)− b(TA)

}
+(1− λ)

{
τ + p(TB)− b(TB)

}
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Considera-se o equilı́brio nas contas previsto para retirada do trabalhador em sua data

de retirada natural, devido a determinação de P ∗, têm-se que λ
{
τ + p(TA) − b(TA)

}
+(1 −

λ)
{
τ + p(TB) − b(TB)

}
= 0, como na equação A.5. Portanto a função do principal pode ser

escrita como:

λ
{

Π(tA) + ∆τ + p(tA, TA)−∆b(tA, TA)
}

+ (1−λ)
{

Π(tB) + ∆τ + p(tB, TB)−∆b(tB, TB)
}

(A.14)

Função Utilidade do Agente

c(t)− θ(d, t) + b(t)

Fazendo uso de manipulação algébrica semelhante a aplicada na Utilidade do Principal,

é possı́vel escrever a função utilidade do Agente como:

(
c(T ) + ∆c(t, T )

)
−
(
θ(d, T ) + ∆θ(d, t, T )

)
+
(
b(T ) + ∆b(t, T )

)
(A.15)

Pressuposição de informação perfeita sobre os trabalhadores

max
tA,tB ,b

λ
{

Π(tA)+∆τ + p(tA, TA)−∆b(tA, TA)
}

+(1−λ)
{

Π(tB)+∆τ + p(tB, TB)−∆b(tB, TB)
}

(A.16)

s.a(
c(TA) + ∆c(tA, TA)

)
−
(
θ(dA, TA) + ∆θ(dA, tA, TA)

)
+
(
b(TA) + ∆b(tA, TA)

)
≥ c−

θ(dA, TA)(
c(TB)+∆c(tB, TB)

)
−
(
θ(dB, TB)+∆θ(dB, tB, TB)

)
+
(
b(TB)+∆b(tB, TB)

)
≥ c−

θ(dB, TB)

Resolvendo:

Sendo as duas restrições ativas:

∆b(tA, TA) = c− c(TA)−∆c(tA, TA) + ∆θ(dA, tA, TA)− b(TA)

∆b(tB, TB)
)
= c− c(TB)−∆c(tB, TB) + ∆θ(dB, tB, TB)− b(TB)

=⇒ max
tA,tB ,b

λ
{

Π(tA)+∆τ + p(tA, TA)−
[
c− c(TA)−∆c(tA, TA)+∆θ(dA, tA, TA)−

b(TA)
]}

+ (1− λ)
{

Π(tB) + ∆τ + p(tB, TB)−
[
c− c(TB)−∆c(tB, TB) + ∆θ(dB, tB, TB)−

b(TB)
]}
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Dado restrição na equação A.5, c = c(TA) + b(TA) e c = c(TB) + b(TB) e, portanto, a

função objetivo se baseia em:

max
tA,tB ,b

λ
{

Π(tA)+∆τ + p(tA, TA)−
[
∆θ(dA, tA, TA)−∆c(tA, TA)

]}
+(1−λ)

{
Π(tB)+

∆τ + p(tB, TB)−
[
∆θ(dB, tB, TB)−∆c(tB, TB)

]}

O benefı́cio será b∗ + ∆b∗:

∆b∗(tA, TA) = ∆θ(dA, tA, TA)−∆c(tA, TA)

∆b∗(tB, TB)
)
= ∆θ(dB, tB, TB)−∆c(tB, TB)

e t∗ será determinado por:
∂U
∂tA

= 0 =⇒ Π′(tA) + τ + p′(tA) = θ′(dA, tA)− c′(tA)
∂U
∂tB

= 0 =⇒ Π′(tB) + τ + p′(tB) = θ′(dB, tB)− c′(tB)

Informação assimétrica sobre os agentes

max
tA,tB ,b

λ
{

Π(tA)+∆τ + p(tA, TA)−∆b(tA, TA)
}

+(1−λ)
{

Π(tB)+∆τ + p(tB, TB)−∆b(tB, TB)
}

(A.17)

s.a(
c(TA) + ∆c(tA, TA)

)
−∆θ(dA, tA, TA) +

(
b(TA) + ∆b(tA, TA)

)
≥ c(

c(TB) + ∆c(tB, TB)
)
−∆θ(dB, tB, TB) +

(
b(TB) + ∆b(tB, TB)

)
≥ c(

c(TA) + ∆c(tA, TA)
)
−
(
∆θ(dA, tA, TA) + θ(dA, TA)

)
+
(
b(TA) + ∆b(tA, TA)

)
≥(

c(TB) + ∆c(tB, TB)
)
−θ(dA, tB) +

(
b(TB) + ∆b(tB, TB)

)
(
c(TB) + ∆c(tB, TB)

)
−
(
∆θ(dB, tB, TB) + θ(dB, TB)

)
+
(
b(TB) + ∆b(tB, TB)

)
≥(

c(TA) + ∆c(tA, TA)
)
−θ(dB, tA) +

(
b(TA) + ∆b(tA, TA)

)
Resolvendo:

Sendo b(TA) = c− c(TA) e b(TB) = c− c(TB) + θ(dB, TB)− θ(dB, TA), dado pela

restrição na equação A.8 tem-se:

1. ∆c(tA, TA)−∆θ(dA, tA, TA) + ∆b(tA, TA) ≥ 0

2. ∆c(tB, TB)−∆θ(dB, tB, TB) + ∆b(tB, TB) +
(
θ(dB, TB)− θ(dB, TA)

)
≥ 0

3. ∆c(tA, TA) − ∆θ(dA, tA, TA) + ∆b(tA, TA) ≥ ∆c(tB, TB) − ∆θ(dB, tB, TB) +

∆b(tB, TB) +
(
θ(dB, TB)− θ(dB, TA)

)
+θ(dA, TA)− θ(dA, tB) + ∆θ(dB, tB, TB)
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4.∆c(tB, TB)−∆θ(dB, tB, TB) + ∆b(tB, TB) +
(
θ(dB, TB)− θ(dB, TA)

)
≥ ∆c(tA, TA)−

∆θ(dA, tA, TA) + ∆b(tA, TA) + θ(dB, TB)− θ(dB, tA) + ∆θ(dA, tA, TA)

Como TR está entre TA e TB, espera-se que tA e tB estejam dentro do intervalo [TA, TB].

Desta forma, θ(dB, TB) − θ(dB, tA) ≥ 0 e θ(dA, tA) − θ(dA, TA) ≥ 0 e portanto é possı́vel

afirmar que garantindo 1 e 4, a restrição 2 será inativa. Além disso, substituindo 1 e 4 e garantido

que tA ≤ tB, então a restrição 3 passa também a ser desnecessária. O problema passa, portanto

a assumir que:

∆b∗∗(tA, TA) = ∆θ(dA, tA, TA)−∆c(tA, TA)

∆b∗∗(tB, TB) = ∆θ(dB, tB, TB)−∆c(tB, TB) + ∆θ(dA, tA, TA)−∆θ(dB, tA, TA)

A função objetivo passa a:

max
tA,tB

λ
{

Π(tA) + ∆τ + p(tA, TA)−
[
∆θ(dA, tA, TA)−∆c(tA, TA)

]}
+ (1− λ)

{
Π(tB)+

∆τ + p(tB, TB)−
[
∆θ(dB, tB, TB)−∆c(tB, TB) + ∆θ(dA, tA, TA)−

∆θ(dB, tA, TA)
]}

(A.18)

Determina-se t∗:
∂U
∂tA

= 0 =⇒Π′(tA) + τ + p′(tA) =
[
θ′(dA, tA) − c(tA)

]
+ (1−λ)

λ

{[
θ′(dA, tA) −

θ′(dB, tA)
]}

∂U
∂tB

= 0 =⇒Π′(tB) + τ + p′(tB) =
[
θ′(dB, tB)− c′(tB)

]
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