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Crescimento econômico – PIB Trimestral

Fonte: IBGE, IJSN e Bacen

Variação (%) acumulada em 4 trimestres

PIB Brasil e ES (variações %)

Indicadores -

Trimestrais

4º trim. 2018 /

3º trim. 2018 ¹

4º trim. 2018/

4º trim. 2017

Acumulado de 2018 / 

Acumulado de 2017

PIB Brasil (%) 0,1 1,1 1,1

PIB ES (%) -0,2 2,2 2,4

¹ Valores com ajuste sazonal



Crescimento econômico – PIB Trimestral

Variação (%) trimestre contra trimestre imediatamente anterior*

Fonte: IBGE e IJSN

Variação (%) trimestre contra o mesmo trimestre do ano anterior

* Com ajuste sazonal

Na base de 

comparação do 

trimestre contra o 

mesmo trimestre do 

ano anterior, já são 8 

períodos consecutivos 

de crescimento do PIB 

trimestral, tanto do 

Brasil quanto do ES



Volume de Serviços

Volume de produção industrial, comércio e serviços – variações (%) acumuladas no ano

Volume de Vendas no Comércio Varejista Volume de Vendas no Comércio Varejista Ampliado*

Fontes: PIM-PF / PMS / PMC (IBGE)
*O Comércio varejista ampliado considera o varejo restrito mais as atividades de 

Veículos e motos, partes e peças e Material de construção.

Produção Física Industrial – indústria geral
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A questão fiscal - o peso da Previdência

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

Elaboração: Pedro Fernando Nery, co-autor de "Reforma da Previdência: por que o Brasil 

não pode esperar" (2018)

Despesas primárias da União, por função (%)
2018

Resultado Previdenciário da União
em R$ bilhões

* Considera o RGPS, RPPS Civis da União, Pensões Militares e FCDF; Não considera o BPC.

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) / STN

Elaboração: Ideies / Sistema Findes



A questão fiscal - a trajetória dos déficits

Projeção do déficit anual do RGPS

(em R$ bilhões)

Fonte: RREO/STN

Elaboração: Ideies / Sistema Findes

Projeção do déficit anual do RPPS Civis – União

(em R$ bilhões)

* No caso do RPPS, em 2013 houve a chamada “segregação de massas” que 

consiste em uma reforma que, a partir de um marco temporal, separa os novos 

funcionários públicos ingressantes para um fundo com regime de capitalização.

Resultados e Projeção Atuarial - Déficit anual (em R$ bilhões)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2040 2050 2060

RGPS -78,9 -138,1 -168,8 -194,3 -210,8 -230,4 -701,6 -1.879,4 -4.248,3 -8.244,2

RPPS Civis - União -40,0 -43,1 -48,6 -46,5 -57,2 -64,0 -141,6 -217,8 -264,4 -246,7



A questão fiscal - Gastos Previdenciários no mundo

Elaboração: Banco Mundial

Gasto total com Previdência (% PIB) e Razão de Dependência dos Idosos

Razão de Dependência dos Idosos (população 65+ / População em Idade Ativa)

D
e
sp

e
sa

 p
ú

b
li
ca

 c
o

m
 P

re
v
id

ê
n

ci
a
 (
%

 P
IB

)

O Brasil ainda tem uma 

estrutura demográfica de 

um país relativamente jovem, 

mas já tem uma estrutura de 

gasto previdenciário de 

países mais idosos.



A questão demográfica

Pirâmide demográfica do Brasil – 2000
Em milhões de pessoas

Pirâmide demográfica do Brasil – 2060
Em milhões de pessoas

Fonte: IBGE

Elaboração: Instituição Fiscal Independente (IFI)

Transição 

demográfica 

acelerada



Fonte: IBGE. Elaboração: Ideies / Sistema Findes 

A questão demográfica

Fim do bônus 

demográfico

Projeção do percentual de Idosos e Crianças na população 

brasileira e Razão de Dependência

O aumento da expectativa de 

vida/sobrevida vem promovendo uma 

elevação (em velocidade ainda maior) na 

proporção de idosos na população brasileira;

A redução da taxa de natalidade vem 

promovendo uma queda na proporção 

de crianças na população brasileira;

O resultado é uma tendência de aumento

da Razão de Dependência (RD) total, que 

compara a quantidade de idosos e crianças 

em relação à população em idade ativa. O 

aumento da RD em 2018 marcou o fim do 

bônus demográfico brasileiro.
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As principais distorções a serem combatidas

Obs: o levantamento considera as 

regras atuais aprovadas/em vigor 

em todos os países. Alguns deles se 

encontram em momento de 

transição para atingir as idades 

indicadas.

Fonte: Instituição Fiscal 

Independente (IFI) / Social Security 

Programs Throughout the World

Elaboração: Ideies / Sistema Findes

Idade de aposentadoria (anos)

Comparação Mundial –

Idade mínima de aposentadoria

62

59,4

65

63,3

55,152,7

* Média de idade das aposentadorias concedidas no mês de dezembro de 2018 no Brasil, 

segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social (BEPS Dez/2018)

A aposentadoria por tempo 

de contribuição no Brasil se 

dá em idades extremamente 

baixas. 

A aposentadoria por idade no 

Brasil atualmente acontece 

em patamar mais baixo do 

que na maioria dos países 

desenvolvidos.

A proposta de extinção da 

aposentadoria por tempo de 

contribuição e implementação 

da idade mínima de 

aposentadoria (65H/62M) da 

PEC nº 6/2019 colocaria o 

Brasil alinhado aos padrões 

mundiais atuais.



As principais distorções a serem combatidas

Fonte: Boletim Estatístico da Previdência Social – Dezembro/2018

Elaboração: Ideies / Sistema Findes

Quem se aposenta

por tempo de contribuição 

trabalha menos e recebe mais 

(e durante mais tempo) na 

aposentadoria
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Idade média de concessão do benefício

H

H

M

M

55,1 anos

52,7 anos

59,4 anos
63,3 anos

R$ 2.498

R$ 2.132

R$ 1.205
R$ 1.089

Quem se aposenta

por idade

trabalha mais e recebe menos

na aposentadoria

No Brasil os mais pobres se aposentam mais tarde

Em média:

Mais rico

Tende a maior expectativa de sobrevida

Se aposenta antes

Recebe o dobro do benefício



As principais distorções a serem combatidas

* O Piso Previdenciário atualmente equivale a um Salário Mínimo

Fonte: BEPS dezembro de 2018 (Secretaria da Previdência)

Elaboração: Ideies / Sistema Findes

Quando divididos por 

faixas de valor, observa-se 

que 61,29% dos 30,3 

milhões de beneficiários 

do RGPS recebem até um 

salário mínimo.

Ou seja, esse grupo de 

beneficiários do RGPS 

não será muito afetado 

pela reforma, visto que já 

recebem o piso (que 

seguirá vinculado ao 

salário mínimo) e já se 

aposentam com idade 

mais avançada.

Proporção (%) de benefícios emitidos do RGPS, por Faixas de Valor -

em pisos previdenciários*



As principais distorções a serem combatidas

Fonte: BEPS dezembro de 2018 (Secretaria da Previdência), RREO Dezembro de 2016 e 2018 (STN)

Elaboração: Ideies / Sistema Findes

Apesar do maior 

déficit em valores 

totais se concentrar 

no regime privado 

(RGPS), o déficit per 

capita dos servidores 

públicos da União e 

dos Militares são 

muito mais elevados.

Dentro do RGPS, o 

déficit per capita das 

aposentadorias rurais é 

três vezes maior que o 

das urbanas.

Déficit anual per capita, por tipo de regime e categoria – 2018
(em R$)

Déficit anual nominal, por tipo de regime e categoria – 2018 
(em R$ bilhões)

* o dado dos militares refere-se ao ano de 2016, último em que está disponível o 

quantitativo de beneficiários da categoria.

Todos os regimes 

da União são 

deficitários.



As principais distorções a serem combatidas

Fonte: Fonte: SPE / MF (2018)

Elaboração: Ideies / Sistema Findes

Os gastos da União com o 

RGPS e com seus 

funcionários públicos 

(salários e RPPS) são mais 

regressivos, ou seja, se 

destinam em maior parte 

às famílias mais ricas.

Distribuição de gastos por quintis de renda das famílias brasileiras (2015)

Alta regressividade de alguns gastos públicos

Faixas de renda:

1º quintil até R$ 1.089

2º quintil de R$ 1.089 a R$ 1.916

3º quintil de R$ 1.916 a R$ 3.190

4º quintil de R$ 3.190 a R$ 5.862

5º quintil acima de R$ 5.862

O Bolsa Família é um 

exemplo de uma política 

pública progressiva e 

distributiva, que, embora 

com imperfeições, 

consegue alcançar e 

impactar majoritariamente 

as famílias mais pobres

R$ 239 bi

R$ 28 bi

R$ 436 bi
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Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

Projeção de economia total – União (em R$ bilhões)

Alterações propostas na PEC nº 6/2019
Economia em 

4 anos

Economia em 

10 anos

Reforma do RGPS 82,5 715,0

Reforma do RPPS da União 33,6 173,5

Alteração nas alíquotas do RGPS -10,3 -27,6

Alteração nas alíquotas do RPPS da União 13,8 29,3

Assistência fásica e focalização do abono (BPC) 41,4 182,2

TOTAL DA PEC DA NOVA PREVIDÊNCIA 161,0 1.072,4

Projeto de Reforma da Previdência dos Militares* 28,0 97,3

* Apesar de a reforma dos militares prever ganhos de R$ 97,3 bilhões, foi proposta junto com ela uma reformulação 

na carreira que consumiria R$ 86,9 bilhões, resultando em uma economia líquida de R$ 10,4 bilhões para a União.



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Reforma do RGPS

Na regra permanente o 

percentual poderá ultrapassar 

100%. Para a regra de transição 

será limitado a 100%. Tanto para 

o RGPS como RPPS.

Impacto Fiscal esperado 

em 10 anos:

(Total da Reforma do RGPS)

Economia de R$ 715 

bilhões

 Nova Regra de Cálculo dos Benefícios

O Valor do Benefício não pode 

ser inferior a 1 Salário Mínimo 

(R$ 988,00) ou Superior ao Teto 

do INSS (R$ 5.839,45).

Benefício =

60% + 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos x Média dos Salários de Contribuição (100%)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Tempo de Contribuição (anos)

60% 100%



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Reforma do RGPS

Fim da aposentadoria por 

tempo de contribuição;

Aumento da idade mínima e 

do tempo de contribuição 

mínimo, no caso da 

aposentadoria por idade

Aposentadoria por tempo de contribuição

ou

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por tempo de contribuição

Aposentadoria por idade

Idade Mínima Contribuição Mínima

60   65 anos 15 anos

Regra Geral - hoje

Idade Mínima
Tempo de

Contribuição

Não há

Regra Geral -

proposta

30  35 anos

Idade Mínima Contribuição Mínima

Idade Mínima Tempo de
Contribuição

Não há

62    65 anos 20 anos

 Nova Regra Geral

Impacto Fiscal esperado 

em 10 anos:

(Total da Reforma do RGPS)

Economia de R$ 715 

bilhões



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Reforma do RGPS

Unificação da idade mínima e 

aumento do tempo de 

contribuição mínimo para a 

aposentadoria rural

 Nova Regra Aposentadoria Rural

Idade

Mínima

Tempo 

mínimo

de atividade 

rural

Regra hoje

Idade Mínima
Segurados rurais empregados, 

contribuintes individuais e avulsos
Contribuição regra geral

Regra proposta

55      60

anos
15 anos

60   60 anos 20 anos

Idade Mínima
Segurados Especiais

Contribuição
sobre a produção

60   60 anos 20 anos

Impacto Fiscal esperado 

em 10 anos:

(Total da Reforma do RGPS)

Economia de R$ 715 

bilhões



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Reforma do RGPS

Implementação de idade 

mínima de 60 anos e tempo 

de contribuição mínimo de 30 

anos para professores do 

RGPS

 Nova Regra Professores

Idade
Mínima

Tempo de 
Contribuição

Não há

Regra hoje Regra proposta

Idade
Mínima

Tempo de 
Contribuição

60   60 anos 30 anos25   30 anos
Impacto Fiscal esperado 

em 10 anos:

(Total da Reforma do RGPS)

Economia de R$ 715 

bilhões



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Alteração das alíquotas de contribuição do RGPS

RGPS

Faixa Salarial (R$)
Alíquota 

efetiva

Até 1.751,81 8%

1.751,82 a 2.919,72 9%

2.919,73 a 5.839,45 11%

RGPS

Faixa Salarial (R$)
Alíquota 

efetiva

Até 1 Salário Mínimo (SM) 7,5%

998,01 a 2.000,00 7,5% a 8,25%

2.000,01 a 3.000,00 8,25% a 9,5%

3.000,01 a 5.839,45 9,5% a 11,68%

Hoje Proposta

Alíquota efetiva resulta da aplicação da alíquota progressiva sobre cada faixa salarial.

As novas estratificações de 

contribuição tornarão o 

sistema mais progressivo, 

cobrando menos de quem 

ganha menos e mais de 

quem ganha mais.

Impacto Fiscal 

esperado em 10 anos:

(Alíquotas do RGPS)

Perdas de R$ 27,6 

bilhões



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Exemplo de trabalhador com salário de R$ 1.250,00

Salário Alíquota Contribuição

R$ 1.250,00 8% R$ 100,00

Hoje

 Alteração das alíquotas de contribuição do RGPS

Salário
Alíquota 

Progressiva
Contribuição

R$ 998,00 7,5% R$ 74,85

R$ 252,00 9% R$ 22,68

R$ 1.250,00 7,80% R$ 97,53

Proposta

Alíquota Efetiva

=

+



Salário
Alíquota 

Progressiva
Contribuição

R$ 998,00 7,5% R$ 74,85

R$ 1.001,99 9% R$ 90,17

R$ 999,99 12% R$ 119,99

R$ 2.839,44 14% R$ 397,52

R$ 5.839,45 11,68% R$ 682,54

Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Exemplo de trabalhador com salário de R$ 5.839,45

 Alteração das alíquotas de contribuição do RGPS

Salário Alíquota Contribuição

R$ 5.839,45 11% R$ 642,33

Hoje Proposta

=

+

+

+

Alíquota Efetiva



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

* O Piso Previdenciário atualmente equivale a um Salário Mínimo

Fonte: BEPS dezembro de 2018 (Secretaria da Previdência)

Elaboração: Ideies / Sistema Findes

Quando divididos por 

faixas de valor, observa-se 

que 61,29% dos 30,3 

milhões de beneficiários 

do RGPS recebem até um 

salário mínimo.

Na prática, esse grupo terá 

ligeira redução na sua 

contribuição devida

Proporção (%) de benefícios emitidos do RGPS, por Faixas de Valor -

em pisos previdenciários*



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Reforma do RPPS (servidores públicos) da União

Fim da aposentadoria por 

tempo de contribuição.

Equiparação da idade 

mínima do RPPS à do RGPS 

e tempo de contribuição 

mínimo de 25 anos para os 

servidores públicos.

Idade mínima de 60 anos e 

contribuição mínima de 30 

anos para os professores.

Impacto Fiscal 

esperado em 10 anos:

(Reforma do RPPS União)

Economia de R$ 173,5 

bilhões

Idade

Mínima

Tempo 

mínimo

de atividade

Tempo 
Serviço 
Público

Tempo
Cargo

55/60 anos 30/35 anos
10 anos 5 anos

60/65 anos não há 10 anos 5 anos

PROFESSOR

50/55 anos 25/30 anos 10 anos 5 anos

Regra hoje Regra proposta

Idade 
Mínima

Tempo de 
Contribuição

Tempo
Serviço 
Público

Tempo
Cargo

62/65 anos 25 anos
10 anos 5 anos

PROFESSOR

60/60 30 anos 10 anos 5 anos

Regra de cálculo: mesmo critério do RGPS (partindo de 60% +2% por ano de contribuição que exceder 20 anos)

Aposentadoria Compulsória (mudança apenas na regra de cálculo)

Idade Máxima

75 anos

Regra de Cálculo - Compulsória

Critério do RGPS x proporcional ao tempo de contribuição

Por Idade

Por TC



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Alteração das alíquotas de contribuição do RPPS da União

Alíquota efetiva resulta da aplicação da alíquota progressiva sobre cada faixa salarial.

As novas estratificações de 

contribuição tornarão o 

sistema mais progressivo, 

cobrando menos de quem 

ganha menos e mais de 

quem ganha mais.

Impacto Fiscal 

esperado em 10 anos:

(Alíquota do RPPS União)

Economia de R$ 29,3 

bilhões

RPPS

Faixa Salarial (R$)
Alíquota 

efetiva*

Ingresso até 2013 sem

adesão à Funpresp

11% sobre todo

o vencimento

Ingresso até 2013

com adesão à Funpresp

11% até o teto 

do RGPS

Ingresso a partir de 2013
11% até o teto 

do RGPS

RPPS

Faixa Salarial (R$) Alíquota efetiva* 

Até 1 Salário Mínimo (SM) 7,5%

998,01 a 2.000,00 7,5% a 8,25%

2.000,01 a 3.000,00 8,25% a 9,5%

3.000,01 a 5.839,45 9,5% a 11,68%

5.839,46 a 10.000,00 11,68% a 12,86%

10.000,01 a 20.000,00 12,86% a 14,68%

20.000,01 a 39.000,00 14,68% a 16,79%

Acima de 39.000,00 + de 16,79%

Hoje Proposta



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Alteração das alíquotas de contribuição do RPPS da União

 Exemplo de funcionário público com salário de R$ 30.000,00

Salário Alíquota Contribuição

R$ 30 mil 11% R$ 3.300

Salário
Alíquota 

Progressiva
Contribuição

R$998,00 7,5% R$74,75

R$1.001,99 9,0% R$90,17

R$999,99 12,0% R$119,99

R$2.389,44 14,0% R$397,52

R$4.160,55 14,5% R$603,27

R$9.999,99 16,5% R$1.649,99

R$10.000,04 19,0% R$1.900,00

R$ 30 mil 16,11% R$4.835,83

Hoje Proposta

+

+

+

+

+

+

=

Alíquota Efetiva



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Incluído na PEC n º6/2019: Novos critérios de elegibilidade a benefícios assistenciais (BPC)

 Pago aos segurados em condições de miserabilidade

BPC Deficientes

Renda mensal de 1 Salário Mínimo, sem 
limite de idade. Sem alteração da regra.

BPC com renda antecipada (fásico)

Renda mensal que evoluirá ao longo das idades

A partir dos 60 anos R$ 400,00 

A partir dos 70 anos 1 Salário Mínimo

*Focalização da política do Abono PIS/PASEP com a redução da renda elegível de 2 SM para 1 SM

*Condição de Miserabilidade (cumulativamente):

Renda Mensal per capita inferior a ¼ do Salário Mínimo

Patrimônio inferior a R$ 98.000 (Faixa I Minha Casa Minha Vida) – Novo critério

BPC Idosos (Hoje)

Em condição de miserabilidade

A partir dos 65 1 Salário Mínimo

Em 2018, o BPC 

representou despesa 

da ordem de R$ 56,2 

bilhões.



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Elaboração: Ministério da Economia

 Aposentadorias de titulares de mandatos eletivos

Regra atual

(deputados federais e senadores):

60 anos de idade mínima para homens e 

mulheres. 

35 anos de contribuição. 

Recebe 1/35 do salário para cada ano de 

parlamentar. 

Nova Regra Proposta

Extinção dos regimes especiais de aposentadoria para detentores de mandatos

Novos eleitos estarão automaticamente no RGPS

Regra de transição para atuais

detentores de mandato

65 anos de idade mínima para homens e 

62 anos para mulheres

30% de pedágio do tempo de contribuição 

faltante



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Fonte: Ministério da Economia

 Regras para Regimes Próprios de Estados, Municípios e Distrito Federal 

 Todas as novas regras de benefícios valem de imediato para os RPPS dos Estados, Municípios e Distrito Federal.

 Aplica-se aos servidores estaduais, distritais e municipais a alíquota dos servidores da União, mas Estados, DF e

Municípios deverão encaminhar leis no prazo de 180 dias (caso registrem déficit financeiro e atuarial, deverão

ampliar alíquota para no mínimo 14%).

 Limitação de incorporações de gratificações aos benefícios de aposentadoria e pensões.

 Obrigatoriedade de instituição da Previdência Complementar em dois anos.

 Fortalecimento da supervisão dos RPPS.



Principais mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Fonte: Ministério da Economia

 Novas regras para Forças Armadas, Policiais Militares e Bombeiros Militares 

 Não foram inclusas na PEC nº6/2019, sendo entregue em Projeto de Lei Complementar em 20/03/2019

 Alíquota de contribuição de ativos e inativos passa de 7,5% para 10,5%

 Alíquota de contribuição de Pensionistas, cabos/soldados e alunos de escolas de formação passa de 0% para 10,5%

 Tempo mínimo de contribuição passa de 30 para 35 anos, para homens e mulheres

 Idade limite para transferência para a Reserva deixa de ser de 44 a 66 anos para ser de 50 a 70 anos, de acordo com

o posto ou graduação

 Redução do rol de dependentes elegíveis, passando de 10 para 3 categorias no caso de dependente sem rendimento

e de 8 para 2 categorias no caso de dependente com rendimentos

 Foi proposta, conjuntamente, uma reestruturação na carreira dos militares, que gerará despesas

de R$ 86,9 bilhões, resultando em economia líquida de R$ 10,4 bilhões para a União

 Policiais militares e bombeiros militares terão as mesmas regras das Forças Armadas

(previsão de economia de R$ 52 bilhões para os estados em 10 anos)

Impacto Fiscal 

esperado em 10 anos:

(Reforma dos Militares)

Economia de R$ 97,3 

bilhões



Outras mudanças da proposta de Reforma da Previdência

Fonte: Ministério da Economia

 Nova regra para Policiais Civis, Federais e Agentes penitenciários e socioeducativos

 Implementação de idade mínima (55 anos H/M) e tempo de contribuição de 30 anos (H) e 25 anos (M)

 Aposentadoria por incapacidade permanente

 Fim da integralidade para os casos não derivados do exercício da função (doença ou acidente de trabalho)

 Novo cálculo: Benefício = 60% + 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos x Média dos Salários de Contribuição

 Pensão por morte

 Limitação de acumulação de Benefícios (cônjuges e companheiros)

 Novo cálculo: 100% do benefício de maior valor + % dos demais (limitado a 2 salários mínimos para cada

benefício adicional, conforme tabelamento). 

 Fim da integralidade para os casos não derivados do exercício da função (doença ou acidente de trabalho)

 Novo cálculo: Benefício = 60% + 10% por dependente adicional (até 100%)

 Desoneração ao empregador

 Fim da obrigatoriedade de pagamento de rescisão contratual (multa de 40% do FGTS) e de recolhimento de FGTS

quando o empregado já se encontrar aposentado pela Previdência Social.



Outras mudanças da proposta de Reforma da Previdência

 A proposta de Reforma da PEC nº 6/2019 prevê a possibilidade de criação de um sistema de

capitalização, a ser regulamentado posteriormente por Lei Complementar.

 Alternativo ao sistema atual.

 Capitalização em regime de contribuição definida.

 Garantia do salário mínimo, mediante fundo solidário.

 Livre escolha, pelo trabalhador, da entidade ou modalidade de gestão das reservas, com portabilidade.

 Gestão das reservas por entidades de previdência públicas e privadas, habilitadas por órgão regulador,

assegurada a ampla transparência.

 Possibilidade de camada “nocional” (contas virtuais), com maior proteção ao trabalhador e menor custo

de transição.

 Sistema de capitalização

Fonte: Ministério da Economia
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Cenários futuros – básico, com e sem Reforma da Previdência

Elaboração: Secretaria de Política Econômica / Ministério da Economia

Crescimento do PIB (%)

*Segundo a metodologia do Ministério da Economia, o cenário “Básico” reflete aproximadamente as atuais expectativas do mercado



Cenários futuros – básico, com e sem Reforma da Previdência

Resultado Primário (% PIB)

*Segundo a metodologia do Ministério da Economia, o cenário “Básico” reflete aproximadamente as atuais expectativas do mercado

Elaboração: Secretaria de Política Econômica / Ministério da Economia



Cenários futuros – básico, com e sem Reforma da Previdência

Dívida Bruta do Governo Geral (% PIB)

*Segundo a metodologia do Ministério da Economia, o cenário “Básico” reflete aproximadamente as atuais expectativas do mercado

Elaboração: Secretaria de Política Econômica / Ministério da Economia



Cenários futuros – básico, com e sem Reforma da Previdência

Taxa Selic (% a.a.)

*Segundo a metodologia do Ministério da Economia, o cenário “Básico” reflete aproximadamente as atuais expectativas do mercado

Elaboração: Secretaria de Política Econômica / Ministério da Economia



Cenários futuros – básico, com e sem Reforma da Previdência

Taxa de Desemprego (% média anual)

*Segundo a metodologia do Ministério da Economia, o cenário “Básico” reflete aproximadamente as atuais expectativas do mercado

Elaboração: Secretaria de Política Econômica / Ministério da Economia
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