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(versão preliminar, favor não citar) 

Esta breve nota analisa, em caráter preliminar, no âmbito da reforma 
previdendáría no Brasil, os custos fiscais decorrentes de uma eventual substituição 
do regime de repartição simples e benefícios definidos por um modelo de 
capitalização individual. 

1. CRISES E PROPOSTAS 

A crise da previdência social já foi objeto de uma série de relatórios, 
pesquisas e trabalhos - um elenco de títulos são relacionados ao finai desta nota 
para os interessados em aprofundar o estudo da matéria. 

A Constituição de 1988 e sua regulamentação posterior ampliaram os 
direitos de acesso e manutenção dos benefícios, provocando uma expressiva 
elevação dos gastos previdenclários. As mudanças foram inseridas numa reforma 
maior, que envolveu a criação do conceito e respectivo orçamento da seguridade 
social no país, abrangendo também a saúde e a assistência social. 

Especificamente no caso da previdência, o novo texto constitucional, 
bastante extenso e detalhista (ao ponto de explicitar até a fónmula de cálculo do 
valor inicial da aposentadoria, por exemplo), definiu e consolidou dois sistemas 
distintos, ambos de benefícios definidos: 

i) o regime geral ou básico - aberto a toda população, para o qual 
contribuem segurados e empregadores, além dos aportes do governo central - por 
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lei, encarregado ao menos de custear a administração do sistema, cujo órgão 
principal é o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), do Ministério da 
Previdência, que mantém e paga benefícios, bem como arrecada as contribuições 
sobre folha salarial; 

ii) o regime dos servidores públicos - definido por cada nível e esfera de 
govemo, isto é, além do federal, existem dezenas de regimes estaduais e milhares 
de regimes jurídicos municipais, com regras próprias pois cada instância tem plena 
autonomia administrativa, sujeito apenas às normas gerais fixadas na Constituição 
da República; em geral, o acesso aos benefícios é ainda mais facilitado do que no 
regime geral, nem sempre há contribuição dos servidores e, na aposentadoria, 
ficam mantidos os proventos (ou acrescidos de uma promoção); alguns servidores 
são contratados ao amparo da legislação privada e incluídos no regime geral (caso 
das empresas estatais e pequenos Municípios). 

A Constituição também prevê - aqui, sem fixar maiores detalhes - a 
organização de um sistema de previdência complementar. Tem caráter facultativo 
e supletivo á previdência básica, seja no regime geral, seja como opção ao regime 
dos servidores públicos. 

1.1. Previdência Geral 

Não se pode negar que houve uma preocupação com o financiamento da 
seguridade social. A Constituição de 1988 inovou ao ampliar e diversificar as bases 
de incidência das contribuições sociais devidas pelos empregadores: além da 
tradicional incidência sobre folha salarial, passou a alcançar também o lucro e as 
receitas dos empregadores (no último caso, através de duas contribuições - uma 
de aplicação geral, sobre faturamento; outra vinculada ao seguro-desemprego, 
sobre receitas privadas e públicas). 

Passados sete anos da implantação do novo sistema, o desempenho da 
arrecadação federal das principais contribuições sodais foi excepdonal: cresceram 
em média 10% ao ano entre 1988 e 1995, na média, enquanto no mesmo período 
o aumento médio anual da receita tributária nacional e do PIB foi de apenas 6% e 
2%, respectivamente. 

A despeito da recente e expressiva elevação da carga tributária daquelas 
contribuições (sobretudo após diminuídas as pendências judiciais e estabilizada 
a economia) e das distorções causadas ao mercado intemo (sobrecarregando os 
custos da mão-de-obra e gerando efeitos em cascata ao taxar as vendas em geral), 
o padrão de financiamento foi insuficiente e acabou estrangulado. 

Se até a mudança constitucional, as contribuições sobre folha salariais 
eram suficientes para cobrir todos os benefícios e o custeio administrativo, e ainda 



liberar cerca de 15% da receita para a saúde, hoje a mesma fonte mal é suficiente 
para pagar os benefícios. No regime geral de previdência, as despesas com 
benefícios (R$ 33,1 bilhões em 1995), em termos reais, dobraram em apenas três 
anos (92/95), por força do aumento de beneficiários, do aumento real do salário-
mínimo (piso dos t>enefídos), da correção das tabelas de proventos e de decisões 
judiciais favoráveis aos segurados. O número de segurados também dobrou nos 
últinros 15 anos, situando-se atualmente na casa de 15,4 milhões (tendo triplicado 
na área rural - de 2 para 6 milhões de aposentados e pensionistas). 

Menos por decisão legal e mais por falta de opção, a expansão dos 
benefícios da previdência básica no orçamento da seguridade social deu-se, em 
parte, em detrimento das outras áreas sociais. O Tesouro Nacional passou a 
financiar integralnnente as ações de saúde e a custear a administração da 
previdência básica. É bem verdade que, para tanto, valeu-se crescente e 
fundamentalmente da receita das contribuições sobre lucro e faturamento - até 
porque, no âmbito do sistema tributário clássico, a mesma Constituição diminuiu 
as disponibilidades de recursos do governo centrai, em contrapartida ao aumento 
de transferências e a perda de innpostos para Estados e Municípios. Em 1995, dos 
recursos a tributários disponíveis do governo central, após realizadas as 
repartições obrigatórias de impostos (cerca de 17% do PIB), a receita da 
seguridade social é 2,2 vezes superior a de origem fiscal (em 1988, estas 
superavam as da seguridade em 20%). 

Se atualmente os benefícios previdenciários mal são cobertos pela 
arrecadação sobre folha salarial, as perspectivas são crescentemente pessimistas, 
nos cenários traçados pelos mais diferentes analistas ou autoridades. Por exemplo, 
Oliveira e Beltrão (1995, pp.40-46) projetam, a partir de modelagem seníielhante e 
desenvolvida no IPEA, que se nada for feito "as despesas com benefícios mais que 
duplicam em termos de percentual do PIB ao longo do periodo (1995-2030)... Mais 
grave ainda, as necessidades de financiamento, são crescentes a cada ano, 
atingindo já em 2005,1,8% do PIB e chegando, em 2030, a quase 6,5% do PIB". 

1.2. Previdência dos Servidores 

O estrangulamento financeiro é ainda maior no caso dos regimes especiais 
dos servidores públicos. Seja por conta das facilidades e vantagens, seja por força 
de refonnas administrativas, cresceu rapidamente nos últimos anos o número de 
servidores inativos e, mais que isso, as despesas com seus benefícios. No caso 
do govemo central, já consomem 40% do valor total da folha de pagamento (R$ 
13,5 bilhões), com o agravante que os servidores ativos só recentemente passaram 
a contribuir para sua aposentadoria e gerando receitas inexpressivas (não pagam 
15% dos gastos com os inativos) e toda diferença é coberta pelo empregador -
mais uma vez, recorrendo, em grande parte, as receitas oriundas das contribuições 
sociais, sobre lucro e faturamento. 



A situação não é muito diferente no caso dos governos estaduais e 
municipais. O impacto financeiro mais forte, no momento, se dá nos governos das 
regiões nnais desenvolvidas e que desde o passado dispunham de máquinas muito 
avantajadas, assumindo os inativos parcelas crescentes de suas folhas. No futuro, 
os problennas devem se generalizar porque mesmo governos de menor porte, 
sobretudo municipais, vem optando por montar regimes próprios, como alternativa 
para diminuir os custos imediatos com a contribuição para a previdência social 
sobre suas folhas (deixando os ônus, que certamente serão maiores, para os 
futuros mandatos). 

1.3. Previdência Complementar 

A previdência complementar teve um forte desenvolvimento nos últimos 
anos, a despeito de seu caráter opcional e da ampla cobertura oferecida pelos 
regimes básicos e dos servidores. 

Também regulada pelo Estado, desdobra-se em dois diferentes 
segmentos. A previdência fechada é de iniciativa dos empregadores e exclusiva 
para funcionários das respectivas patrocinadoras; geralmente, com benefício 
definido; foi a que mais se expandiu, sobretudo no âmbito das empresas estatais, 
multinacionais e algumas das maiores empresas nacionais, motivada,, 
principalmente, pelo fomento aos recursos humanos (um salário indireto menos 
sujeito às restrições de gastos no caso das estatais). A previdência aberta é de 
iniciativa dos indivíduos, ainda de expressão marginal, mas que após o sucesso 
do Plano Real ganha fôlego como opção de poupança própria da classe média. 

4. Estágio atual das reformas 

Reformar a previdência para diminuir os benefícios concedidos aos 
trabalhadores em geral e aos servidores público em particular foi um tema tão 
rejeitado pela opinião e pela classe política que as discussões só saíram da 
academia para a agenda política e a mídia nos últimos dois anos (o que não quer 
dizer apoio da opinião pública para as mudanças; apenas que se tornou um 
problema nacional). 

No campo mais estritamente técnico, muitos diagnósticos e propostas já 
foram formuladas, com as mais distintas orientações. Porém, o debate não levou 
a maiores debates e resultados concretos nos fóruns decisórios (como o 
Congresso Nacional), obvianíiente sob forte rejeição das entidades sindicais. Nesse 
caso, o único fato mais relevante foi a proposta de reforma constitucional, 
formulada pelo atual governo federal ao inicio de 1995, que, de imediato, sofreu 
fortes resistências no âmbito do Legislativo e até hoje não se iniciou sua votação, 
apesar do consenso que seus efeitos sejam significativamente atenuados. 



É importante destacar: sequer na sua concepção mais primitiva, o 
anteprojeto do governo central passou perto de sugerir uma ruptura radical do 
regime de repartição simples para adotar um regime compulsório de capitalização, 
nem próximo da recente reforma argentina, muito menos da opção chilena. 

As mais importantes mudanças estruturais defendidas pelo governo 
federal seriam a unificação dos regimes de previdência - dando o mesmo 
tratamento dos trabalhadores do setor privado aos servidores públicos, reduzindo 
os privilégios dos últimos (de fato apenas os militares poderiam ter um regime 
diferenciado) - e a extinção da aposentadoria por tempo de serviço e outras de 
caráter especial - ver Coutinho (1995) e Oliveira e Beltrão (1995). 

As principais mudanças pretendidas pelo Ministério da Previdência já 
foram, de antemão, rejeitadas pela ampla maioria dos congressistas e o acordo 
mínimo alcançado em tomo da emenda à Constituição limita-se a algumas 
mudanças tópicas e pontuais - especialmente, a fixação de prazos mínimos de 
contribuições para se adquirir o direito à aposentadoria com proventos integrais. 

Restará para o canrpo da legislação complementar e gerencial a tentativa 
de implementar mudanças de maior efeito no médio ou longo prazo. Na realidade, 
o enfrentamento dos problemas está sendo adiado, ficando como principal e 
inegável virtude do atual projeto do governo ao menos ter colocado a questão da 
reforma previdenciària na agenda dos grandes debates nacionais - sequer isso 
existia até 1994. 

De qualquer forma, já existem propostas de mudanças mais radicais da 
previdência, embora, por ora, mais restritas à produção acadêmica, do que na 
forma jurídica ou já patrocinadas pelos detentores de iniciativa legislativa. 

2. CUSTOS DE TRANSIÇÃO 

Existem algumas simulações dos efeitos de diferentes alternativas de 
reforma previdenciària. Obviamente, os resultados são tão variados quanto as 
premissas adotadas e as medidas sugeridas. 

Ao menos, uma tendência genérica pode ser delineada: os custos fiscais 
da transição são muito altos e. de imediato, insuportáveis para um país de 
estabilização tardia - ainda mais que esta veio acompanhada de reversão do 
superávit e perspectivas de contínua expansão do déficit público (não sendo a 
previdência social a principal fonte de pressão imediata). 

A alternativa nrais radical, de total ruptura do regime de repartição em 
substituição ao de capitalização individual, mesmo a médio e longo prazo, gera 



custos físcais absolutamente insuportáveis. É verdade que os defensores de 
mudanças mais drásticas, entretanto, ainda crêem que seja possível viabilizá-las 
com outras drásticas reformas de Estado, especialmente uma profunda 
desestatização e/ou dramáticos auníientos de receita tributária e corte de gastos 
públicos. 

Neste contexto, antes de mais nada, vale reproduzir observação de 
dirigente do Ministério da Previdência:"... ainda que viável, a estratégia de ruptura 
não seria desejável. Em primeiro lugar, não é advogada nem mesmo pelos 
relatórios sobre o tema feitos pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco 
Mundial, que reconhecem que os constrangimentos macroeconômicos e políticos 
constituem um formidável obstáculo" - conforme Moraes (1995, p.39). 

2.1. Projeto do Governo 

Quanto às discrepânclas em torno das projeções, antecipa-se que 
inexistem cálculos oficiais divulgados pelas autoridades federais sequer sobre os 
efeitos financeiros do projeto de emenda à Constituição. Primeiro, porque há multo 
tenrpo não são realizados e publicados sequer os cálculos atuariais do passivo da 
previdência social básica. Segundo, porque a emenda proposta segue a técnica 
redacional de "enxugar" o texto constitucional e remeter a maior parte das 
definições sobre o sistema para a legislação complementar, que não foi 
apresentada concomitante. Na realidade, para uma mínima análise (quantitativa) 
das propostas governamentais é necessário considerar também as idéias e as 
intenções manifestas em artigos e discursos das autoridades. 

A pesquisa de Coutinho (1995) é das poucas disponíveis e atualizadas 
que quantificam as propostas recentes do governo federal. Ampliando bem o leque 
para análise, projeta cinco distintos cenários prospectivos (com diferentes 
hipóteses sobre o desenvolvimento econômico e social) e, em ambos, projeta a 
situação atual e as que resultariam de três outros proposições de reforma 
prevldenciária. 

Adotando, como exemplo, o chamado "cenário neutro não redistributivo", 
com um crescimento moderado da economia e mantendo-se estável a taxa de 
fomialização do emprego. Coutinho (1995, pp,45-46) simula que o efeito da 
proposta do govemo (com idade mínima de 60 anos para se aposentar) não seria 
muito expressivo: em ternxjs de necessidade de financiamento projetada, em 2010, 
na situação atual seria de 1,5% do PIB e com a proposta de 0,8% do PIB 

Dentre as conclusões de Coutinho (1995, pp.33-34), vale chamar a 
atenção para o seguinte: 

- "No curto e médio prazo, as variáveis associadas, seja ao crescimento 
econômico (elevação do PIB, crescimento do emprego e dos salários, formalização 



do trabalho e distribuição de renda), seja ao controle da arrecadação influenciam 
mais o desempenho da Previdência Social do que as alterações no plano de 
benefícios;..." 

- "Paralelamente, pode-se dizer que as medidas que estão sendo 
implementadas no que se refere aos limites de idade para a aposentadoria só terão 
efeitos significativos no equilíbrio da Previdência Social a longo prazo. O melhor 
gerenciamento da questão arrecadação/concessão não fraudulenta de benefícios 
e a estabilidade e o crescimento da economia são fatores mais relevantes para o 
equilíbrio financeiro do sistema." 

Na realidade, como não há ruptura, não há o custo propriamente dito de 
transição na proposta do governo federal, devendo este ser examinado a luz de 
outros projetos, que - é importante notar - ainda não chegaram a ser apresentados 
fomialmente no Congresso. 

2.2. Ruptura Radicai 

Uma primeira e fundamental premissa a se estabelecer para análise dos 
custos da transição de um regime de repartição para o de capitalização envolve a 
questão dos direitos adquiridos. Não apenas dos que já se aposentaram, mas dos 
que já aderiram ao sistema vigente - ou seja, estão contribuindo e, portanto, se, 
encontram em processo de aquisição de direitos. Num regime de democracia 
plena, com total independência dos pNxieres, em que o Judiciário por mais de uma 
vez já contrariou interesses do Executivo e até mesmo normas aprovadas pelo 
Congresso, inclusive em questões envolvendo a previdência, não há a menor 
possibilidade de serem desrespeitados ou revogados direitos adquiridos e 
expectativas de direito - ainda mais, que muitos estão assegurados pelo próprio 
texto constitucional. 

Neste contexto institucional, o custo fiscal decorrente da adoção de um 
modelo privado de capitalização individual como o chileno envolve a assunção não 
apenas dos benefícios devidos no futuros não apenas aos segurados já 
aposentados como daqueles que já integram o sistema e têm expectativa de se 
aposentar. 

Na bibliografia selecionada, são encontradas referências ao custo de 
transição em quatro títulos, sendo que os dois priníieiros explicitam e detalham a 
metodologia de cálculo adotada (a seguir, grifos nossos): 

i) No âmbito de uma ampla proposição de reforma tributária e fiscal, 
elaborada pelos economistas da Universidade de São Paulo, a questão da 
previdência níiereceu atenção especial - ver Martone (1994, pp. 127-130). 

Nas simulações, os autores partiram de um patamar de gasto atual com 
benefícios (o de 1993) inferior em mais de um terço ao verificado em 1995 e 



defenderam que a expectativa de direito dos segurados que ainda não se 
aposentaram seja proporcional a contribuição que pagaram. Chegam aos menores 
resultados de todas projeções ora citadas: considerando quatro conjuntos de 
hipóteses, acumulados os custos para o governo até 2.027, concluem que o 
passivo previdenciário fícaría entre 28% e 70% do PIB. 

O projeto formulado pela FIPE/USP implica também em mudanças no 
sistema tributário, concluindo os autores: "O volume dos custos de transição 
estimados, que são aproximadamente iguais aos atuais gastos da previdência, 
indica, portanto, que a adoção do modelo FIPE seria perfeitamente suportável 
para as finanças públicas, na perspectiva da reforma tributária proposta". 

Em contraponto, Coutinho (1995, p.34), após realizar outras projeções em 
torno da mesma proposta, conclui: "A proposta FIPE é inviável dada a grande 
dificuldade de financiamento do déficit que ela cria como herança para o setor 
público, ao privatizar a Previdência acima de dois salários mínimos". 

ii) Outra instituição acadêmica, a Fundação Getúlio Vargas, também 
patrocinou uma ampla pesquisa para reforma previdenciária. Carvalho e Faro 
(1994) formularam uma proposta e simularam seus efeitos, supondo, em especial, 
a extinção da aposentadoria por tempo de serviço, que teriam como maior custo 
anual o projetado em 5,3% do PIB no primeiro ano, decrescendo para casa de 1% 
do PIB em 30 anos. Os custos acumulados em 47 anos foram projetados em 83% 
do PIB. 

iii) Oliveira e Beltrão (1995, p.48), após destacar que o financiamento dos 
direitos adquiridos "é fortenrente dependente da relação entre o teto antigo e o teto 
novo", concordam que a alternativa chilena, de emissão dos Bônus de 
Recolhimento pelo Tesouro, seria uma "solução inviável" no caso brasileiro porque, 
citam em rodapé, "simulações preliminares indbam que os bônus teriam valores da 
ordem de 80% do PIB, algo como R$ 350 bilhões..." 

iv) Moraes (1995, p.39) resume numa breve citação sua opinião: "Em uma 
situação de respeito aos direitos adquiridos e, principalmente, às expectativas de 
direito, o que necessariamente deve ocorrer para permitir o ingresso dos 
transientes ao novo regime, o passivo alcança a astronômica cifía de R$ 1,2 trilhão. 
Não é preciso muito esforço para perceber que um passivo desta magnitude, 
mesmo em um contexto de agressiva reforma patrimonial do Estado, praticamente 
inviabilizaria o equilíbrio das contas públicas." 

De qualquer forma, à parte se o valor mais preciso do custo acumulado da 
transição seja R$ 0,3 bilhão ou quatro vezes esse montante, o fato é que, com 
qualquer número nessa faixa, é inviável o Tesouro Nacional assumir tais ônus, 
porque não há espaço para emissão de dívida pública e venda de empresas 
estatais em tal demissão. 



2.3. Alternativas de rupturas 

Tendência mais recente no debate aponta no sentido de aceitação de uma 
transição parcial, desde que preservada as idéias gerais de reforma previdenciária 
e desestatização da economia. Nesta linha de raciocínio, haveria uma certa 
inversão das relações causa-efeito - isto é, a partir da quantificação dos ativos 
disponíveis em mãos do Estado e que poderiam ser usados para quitação da 
"dívida sodal" com os segurados da previdência, calibrar o teto dos benefícios que 
seriam mantidos sob responsabilidade e pagos pela previdência pública. Ver, por 
exemplo, citação de Oliveira e Beltrão (1995, p.48): "O Brasil tem uma 
oportunidade ímpar de utilizar o processo de privatização como forma de lastrear 
os bônus de direito adquirido. Estudos indicam que, no caso da adoção de um teto 
equivalente, hoje, a 3 SM, haveria possibilidade de lastreá-los integralmente com 
a participação acionária da União nas Estatais. Este processo, além de resolver os 
problemas de reconhecimento de direitos no Regime Geral de Previdência Social 
poderia ser também utilizado para quitar os chamados passivos sociais: FGTS, 
PIS/PASEP, etc. Processo análogo poderia também ser aplicado para os regimes 
especiais de Previdência da União, de Estados e de Municípios." 

Qualquer solução de mudança mais expressiva do regime previdenciário, 
de qualquer fonna, continua esbarrando em outros fortes obstáculos, peculiares da 
experiência brasileira - sem contar os fatores políticos. 

Não é demais lembrar que seria muito difícil para as atuais gerações 
inseridas no mercado de trabalho suportar o duplo ônus de contribuírem para os 
planos individuais de capitalização e, ainda, pagarem tributos mais elevados para 
financiar os custos da transição (apesar da carga tributária global já ter superado 
em 1995 o nível de 30% do PIB). 

Das críticas mais importante à adoção do modelo chileno, ou suas 
variantes menos radicais, respeita ao fato de que, mesmo naquele caso o governo 
se responsabiliza por complementar os proventos dos trabalhadores mais pobres 
que não conseguem acumular poupanças para receberem um pagamento mínimo. 
No Brasil, tal segmento certamente será muito mais expressivo, uma vez que se 
trata das piores distribuições de renda familiar do mundo e parcela expressiva da 
população se encontra na miséria absoluta. 

Em tenTX>s regionais, o sistema da previdência básica já promove, hoje, 
uma das mais radicais redistribuição de recursos das regiões ricas para as mais 
pobres que se tem noticia - no mesmo nível ou ainda mais acentuado do que a 
redivisão realizada pelo sistema tributário clássico. Se no âmbito nacional a 
arrecadação das contribuições praticamente empata com os benefícios 
previdenciários pagos, em termos estaduais, apenas São Paulo e, em menor 
dimensão, o Distrito Federal geram superávits expressivos nesse confronto e, 
portanto, financiam os déficits elevados das regiões menos desenvolvidas - sendo 



que em alguns dos seus Estados o gasto com benefício chegam a dobrar ou 
triplicar a receita. 

3. OBSERVAÇÕES FINAIS 

No campo político, preservado o regime democrático e sem mudanças 
dramáticas das opiniões partidárias e parlamentares, está claro e certo que não há 
como ser aprovada uma reforma previdenciária que rompa com o regime de 
repartição e adote um exclusivo regime de capitalização. Como bem sintetiza 
Moraes (1995, pp.-39-40): "A reforma da Previdência ... deve observar uma 
estratégia de ajustes graduais e contínuos do atual modelo, mais compatível com 
a complexidade do tema, sua sensibilidade social e a diversidade de interesses 
envolvidos, principalmente em um ambiente democrático de decisão... A opção ... 
não implica o abandono de uma visão sistêmica do processo de reforma que 
considere a lógica intrínseca á política previdenciária e a suas diversas interfaces 
com as demais políticas públicas. Pelo contrário, reforça a importância desta 
organicidade." 

Se é inevitável manter um sistema de previdência básico e universal, que 
ofereça um mínimo de proteção social, com a retomada do crescimento econômico 
e social e o conseqüente aumento da renda "per capita" haverá uma tendência 
natural à expansão da previdência complementar. 

Nesse sentido, as perspectivas não se tomam tão sombrias para o sistema 
de previdência caso seja consolidado o Plano Real. Com inflação sob controle e 
retomada, ainda que moderada da economia, melhora a produção, o emprego, a 
massa salarial e isso impulsiona a arrecadação das contribuições sociais, que têm 
unfia elasticidade renda impressionantemente alta no país. Após a criação da nova 
moeda, o imposto de renda retido na fonte e a contribuição sobre folha salarial 
estão entre os tributos que mais cresceram no país. Se for mantida uma política de 
austeridade pelo lado do gasto, especialmente com benefícios previdenciários 
(sem novas concessão de aumentos reais e aperfeiçoando o combate às fraudes), 
já será possível melhora o resultado da previdência básica. 

Do lado da previdência complementar, é bom lembrar que se trata de uma 
indústria que ganhou um impulso muito forte nos anos oitenta. Os fundos de 
pensão ainda estão muito longe do tamanho e importância relativa que adquiriram 
nos países mais ricos, porém, acumulavam ao final de 1995 um patrimônio próximo 
a US$ 60 bilhões (praticamente dobrou em apenas dois anos), com 2,6 milhões de 
participantes e 337 entidades. É verdade que os maiores fundos ainda são os 
fechados e mantidos por empresas estatais (121), mas a expansão das entidades 
mantidas por empresas privadas (216) e dos fundos abertos é significativa e 
certamente ganhará novo fôlego com o Plano Real. 

10 



A estabilização da economia, por si só, já representa um forte atrativo para 
a formação das poupanças financeiras das famílias, especialmente as de classe 
média, e o alongamento da aplicação dessas. A exemplo dos países mais ricos, 
cabe agora ao governo utilizar a legislação tributária como principal instrumento 
indutor e reestruturador da "indústria de fundos de pensão" e isso já foi feito pela 
União, especialmente ao permitir a partir de 1995 as deduções das contribuições 
para efeito de apuração do imposto de renda das pessoas físicas. 

Num país democrático, com uma péssima distribuição de renda entre 
famílias e regiões, não há como impor mudanças abruptas de regimes 
previdenciáríos. Por certo, a estabilização e a retomada do crescimento criarão um 
círculo virtuoso, que, por si só, mesnno sem maiores intervenções govemamentais, 
levarão ao fortalecimento e diversificação da "indústria" de fundos de pensão no 
país e, com isso, da poupança nacional. 
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