
	   	  

Universidade de Brasília (UnB) 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FACE) 

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (CCA) 
Curso de Graduação em Ciências Contábeis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABRIELLY DE FARIAS RODRIGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDÊNCIAS DE IMPACTO DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NAS 
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Brasília, DF 
2015



	   	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor Ivan Marques de Toledo Camargo 
Reitor da Universidade de Brasília 

  
Professor Doutor Mauro Luiz Rabelo 

Decano de Ensino de Graduação 
   

Professor Doutor Roberto de Goés Ellery Júnior  
Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

  
Professor Doutor José Antônio de França 

Chefe do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais 
  

Professora Doutora Diana Vaz de Lima 
Coordenadora de Graduação do curso de Ciências Contábeis – Diurno 

  
Professor Doutor Marcelo Driemeyer  

Coordenador de Graduação do curso de Ciências Contábeis – Noturno 
 



	   	  

	  

GABRIELLY DE FARIAS RODRIGUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDÊNCIAS DE IMPACTO DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL NAS 
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo) 
apresentado ao Departamento de Ciências 
Contábeis e Atuariais da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de Brasília como requisito à 
conclusão do curso de Ciências Contábeis e 
obtenção do certificado do curso. 
 
 
Orientadora: 
Profa. Dra. Diana Vaz de Lima 
 
 
Linha de pesquisa: Impactos da 
Contabilidade na Sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, DF 
2015



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
RODRIGUES, Gabrielly de Farias. 
Evidências De Impacto Do Envelhecimento Populacional Nas Despesas 

Previdenciárias Dos Regimes Próprios De Previdência Social - Brasília, 2015. 
29. f. 
 

Orientador(a): Profa. Dra. Diana Vaz de Lima.  
 
Trabalho de Conclusão de curso (Artigo –Graduação) – Universidade de 
Brasília, 1º Semestre letivo de 2015. 
Bibliografia. 
 
1.Regime Próprio de Previdência Social 2. Setor Público 3 
Envelhecimento. 4. Aspectos Demográficos. Departamento de Ciências 
Contábeis e Atuariais da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade da Universidade de Brasília. 
 

CDD	  –	  	  



	  

	  

AGRADECIMENTOS 

 

 

A construção desse estudo não dependeu somente de mim, mas de várias pessoas que 

estiveram ao meu lado. Tenho a imensa alegria de ter encontrado pessoas tão queridas e tão 

compreensíveis. Agradeço a todos que de alguma forma me ajudaram a concluir essa etapa.   

À Deus, toda honra e toda glória. 

À minha família, pelo imenso amor. Minha mãe, meu maior exemplo de dedicação e 

esforço, sempre presente nas minhas escolhas me apoiando e auxiliando com longas 

conversas. Ao meu pai, pela paciência e pelo exemplo de coragem e vontade de viver.  

Aos meus amigos de infância que compartilharam vários momentos da minha vida. 

Fernanda Hakme, irmã de consideração, Layane Ramalho, além de tudo, foi minha veterana 

de curso que me auxiliou na graduação, Lívia Campos, sempre pronta para ouvir meus 

desabafos e me encher de abraços, Ingryd Castro, pelo carinho incondicional e Rafael Assis, 

irmão de consideração que está ao meu lado sempre. 

À Jordana Coury, pelo apoio, incentivo e carinho. 

Aos meus amigos, pelas horas de diversão e pela compreensão das ausências.  

Aos colegas de trabalho, pelo carinho e compreensão quanto à realização desse 

trabalho. 

À professora Diana, minha orientadora, que foi atenciosa, compreensível e dedicada. 

Agradeço por todos nossos encontros, nos quais me ajudou a construir as ideias desse 

trabalho. 

 



	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova 

no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, corre por 

nossa conta. ” 

(Chico Xavier) 



	  

	  

RESUMO 
 
 

O fenômeno do envelhecimento é caracterizado quando há aproximação de baixos 
níveis de natalidade e mortalidade, promovendo uma estagnação das taxas de crescimento e 
uma diminuição da população em idade ativa e vem atraindo pesquisadores quanto aos seus 
efeitos nas contas governamentais. Apesar de a Constituição Federal/1988 determinar que os 
regimes próprios de previdência social – RPPS devem observar o equilíbrio financeiro e 
atuarial, somente a partir do ano de 2004 os Estados e Municípios brasileiros passaram a 
alterar suas legislações locais para se adequarem aos limites mínimos estabelecidos. Assim, o 
presente estudo tem como objetivo analisar se há evidências de que o envelhecimento 
populacional está impactando as despesas previdenciárias dos RPPS, a partir dos aspectos 
demográficos dos Munícipios de Nova Candelária – RS e de Maués – AM, como 
representantes, respectivamente, da menor e da maior taxa de fecundidade do Brasil e dos 
dados de suas respectivas unidades gestoras de RPPS, extraídas dos Demonstrativos 
Previdenciários disponíveis no sítio do Ministério da Previdência Social, relativos ao período 
de 2005 a 2013. Os achados do estudo mostram que em Nova Candelária as despesas 
previdenciárias aumentaram 14 vezes em 2013, comparativamente a 2005, e que houve 
aumento significativo tanto do número de segurados inativos e pensionistas como do número 
de segurados ativos no período. Por outro lado, em Maués o crescimento das despesas 
previdenciárias foi menos acentuado, quadriplicando no período, com crescimento 
significativo dos segurados ativos, mas mantendo-se praticamente constante o número de 
segurados inativos e pensionistas. Portanto, há evidências de que o envelhecimento 
populacional impacta as despesas previdenciárias dos RPPS. 

 
Palavras-chaves: Regime Próprio de Previdência Social. Setor Público. Envelhecimento. 
Aspectos demográficos. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Brito et al (2007) comenta que o processo de envelhecimento populacional que 

acontece em vários lugares do mundo tem atraído a discussão sobre as mudanças da 

composição etária no desenvolvimento econômico. Lima (2013) ratifica esse entendimento, 

afirmando que a dinâmica demográfica afetou as perspectivas de equilíbrio das contas 

previdenciárias brasileiras. 

Pesquisadores como Giambiagi e Tafner (2010) entendem que a pressão fiscal 

associada ao envelhecimento da população é um fenômeno comum à maioria dos países do 

mundo, mas o que confere caráter específico ao Brasil é o fato de o país gastar uma quantia 

muito elevada de recursos com previdência, levando em conta seu atual perfil etário. 

Ponds, Severinson & Yermo (2012) também apontam preocupações nesse sentido, 

trazendo que em muitos países a sustentabilidade das políticas fiscais é crescentemente 

questionada e que um importante fator refere-se às despesas da seguridade social relacionadas 

à idade. De acordo com Caetano e Rocha (2008), da perspectiva internacional, há evidências 

de correlação positiva entre o envelhecimento populacional e a despesa previdenciária. E que, 

apesar de o Brasil ser um país jovem, seu gasto previdenciário equivale ao de um país idoso. 

Na visão de Cabrero (1997), no fenômeno da transição demográfica, o envelhecimento 

admite uma nova perspectiva em que a “velhice subjetiva”, determinada pela velhice de 

algumas pessoas, é ofuscada pela “velhice objetiva”, como um fenômeno estrutural que tange 

toda a sociedade. Dessa forma, o crescimento deste grupo social faz com que ocorra um 

aumento das demandas sociossanitárias e o questionamento do atual modelo de equilíbrio da 

previdência social.  

Piza (2013) esclarece que a mudança na estrutura etária da população brasileira torna 

iminente uma era de estresse fiscal cujas consequências ainda não são exatamente conhecidas, 

pois com o envelhecimento populacional, tem-se que elevar os gastos com benefícios e 

direitos sociais relacionados a esse envelhecimento, o que projeta trajetórias da dívida pública 

que trazem preocupações sobre sua sustentabilidade ao longo prazo.  

Essa preocupação com a sustentabilidade das contas previdenciárias também está 

expressa na Constituição Federal do Brasil, que em seu artigo 40 determina que os regimes 

próprios de previdência social – RPPS devem ter caráter contributivo e ser solidário, 
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observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Na prática, contudo, 

somente a partir do ano de 2004 os Estados e Municípios brasileiros passaram a alterar suas 

legislações locais para adequarem as contribuições devidas aos seus RPPS aos limites 

mínimos estabelecidos pela Constituição e pela legislação previdenciária (NOGUEIRA, 

2012). 

Diante do exposto, considerando que o envelhecimento populacional pode 

comprometer a sustentabilidade das contas previdenciárias, e que os regimes próprios de 

previdência social devem preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, o presente estudo traz a 

seguinte questão de pesquisa: há evidências de que as despesas dos regimes próprios de 

previdência social são afetadas pelo envelhecimento populacional?  

Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar se há evidências de que o 

envelhecimento populacional impacta as despesas previdenciárias dos regimes próprios de 

previdência social. 

Para tratar a questão de pesquisa, foi verificada a evolução das taxas de 

envelhecimento e de fecundidade de duas unidades gestoras de RPPS que não possuem 

segregação em sua massa de segurados, ou seja, os segurados não são separados em dois 

grupos distintos a partir de uma data de corte, buscando assim, inicialmente, os Municípios 

onde estas unidades gestoras estavam localizadas.  

Na sequência, foram analisados os dados das despesas previdenciárias e da evolução 

do número de segurados ativos, inativos e pensionistas das unidades gestoras de RPPS 

localizadas nos municípios selecionados, a partir de seus respectivos Demonstrativos 

Previdenciários disponíveis no sítio do Ministério da Previdência Social - MPS, relativos ao 

período de 2005 a 2013, pois só em 2004 os Estados e Municípios enquadraram as 

contribuições aos limites mínimos estabelecidos por lei. 

Além desta introdução, o presente estudo possui mais 4 seções. A seção 2 trata do 

envelhecimento no âmbito da previdência no Setor Público e da caracterização dos RPPS. A 

metodologia utilizada no estudo é apresentada na Seção 3. Na Seção 4 são apresentadas as 

análises de evidências do impacto do envelhecimento populacional nas despesas 

previdenciárias dos RPPS. As considerações finais do estudo são apresentadas na Seção 5, 

seguidas das referências utilizadas.	  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E NORMATIVO 

 

 

2.1  O Envelhecimento e a Previdência no Setor Público 
 

Conforme Brito (2008), a transição demográfica é um dos fenômenos estruturais mais 

importantes que tem marcado a economia e a sociedade brasileiras desde a segunda metade do 

século passado e é caracterizada por fases. 

 A fase de pré-transição, quando há elevadas taxas de natalidade e mortalidade tendo 

uma estrutura etária populacional jovem. A primeira fase, tem-se uma pequena redução, mas 

ainda existem altos níveis de mortalidade e natalidade com uma estrutura etária da população 

jovem. Já na  segunda fase há uma redução dos níveis de natalidade e mortalidade, assim o 

ritmo de crescimento da pupulação começa a reduzir e inicia-se o processo de envelhecimento 

populacional. (VASCONCELOS E GOMES, 2012)  

 Segundo Vasconcelos e Gomes (2012), o processo de envelhecimento é caracterizado 

quando há uma aproximação de baixos níveis de natalidade e mortalidade, promovendo uma 

estagnação das taxas de crescimento e, consequentemente, uma diminuição da população em 

idade ativa e um envelhecimento significativo da estrutura etária. 

Carvalho e Garcia (2003) mostram que é importante diferenciar o conceito de 

envelhecimento do conceito de longevidade, uma vez que este último se refere ao número de 

anos vividos por um indivíduo ou ao número de anos que, em média, as pessoas de uma 

mesma geração ou coorte viverão. Ou seja, o conceito de longevidade é individual, enquanto 

o conceito de envelhecimento é coletivo. 

De acordo com o Informativo da Previdência Social (MPS, 2013), em 2010 o Brasil 

apresentou um índice de envelhecimento1 de 30,7%, sendo que em 2050 a projeção chega a 

172,7%, equivalente ao nível de envelhecimento existente atualmente no continente europeu. 

Portanto, a perspectiva é que em 2050 haja no Brasil menos de uma criança para cada idoso. 

Outro fator que deve ser considerado no caso do Brasil é a transição de uma sociedade 

rural e tradicional, com altas taxas de natalidade e mortalidade, para uma sociedade urbana e 

moderna, com baixas taxas de natalidade e mortalidade, o que fez com que a sociedade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  O índice de envelhecimento estabelece uma relação direta entre a população idosa (65 anos 
ou mais de idade) e a população infantil (menores de 15 anos de idade) 
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brasileira vivesse fases de desequilíbrio demográfico, com um descompasso entre as taxas de 

mortalidade e de natalidade (VASCONCELOS e GOMES, 2012). 

Pesquisadores como Veras (2009) e Kalache, Veras e Ramos (1987) entendem que o 

envelhecimento é o reflexo de conquistas importantes da sociedade brasileira, como a 

universalização do acesso à saúde e a melhora nos indicadores sociais de modo geral, porém 

esse fenômeno traz uma série de novos desafios. O principal deles é o sistema de previdência, 

que preocupa governos em todo o mundo. 

Dados levantados pela Organização das Nações Unidas – ONU mostram que de 138 

países analisados, 52 fizeram reformas em seus sistemas de aposentadorias e pensões, e que, 

de modo geral, houve aumento da idade para concessão de aposentaria e para a redução dos 

benefícios, ou o redesenho completo do modelo. 

No âmbito do sistema previdenciário brasileiro, várias reformas vêm sendo discutidas 

para promover a sustentabilidade das contas previdenciárias, sendo que as mais recentes 

ressaltam a importância do equilíbrio financeiro e atuarial. Um exemplo é a criação do fator 

previdenciário para concessão de benefícios no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

cujo modelo considera aspectos relativos à idade e expectativa de vida do segurado (MPS, 

2009). 

Com relação à previdência do setor público, uma alternativa recente foi a introdução 

de regime de previdência complementar, mediante a criação da Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal – FUNPRESP. Segundo o MPS (2012), essa 

iniciativa buscou evitar o estrangulamento da previdência social no futuro e conter o déficit 

crescente do sistema, contribuindo no longo prazo para a redução das despesas públicas. 

Relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE (2010) mostrou que em média 40% da força de trabalho no serviço 

público brasileiro estão na faixa etária superior a 50 anos, sinalizando a necessidade de o setor 

público responder às demandas por mudanças de uma sociedade em envelhecimento e o 

adequado gerenciamento da força de trabalho. 

Segundo informações constantes no relatório, o programa de capacitação dos 

servidores do Governo brasileiro precisa oferecer melhorias no planejamento das carreiras, 

para ajustar o tamanho e alocar a força de trabalho em função das prioridades setoriais, por 

meio de um efetivo planejamento de longo prazo (OCDE, 2010). Para Porto (2012), deve 

haver um grande exercício de adaptação dos serviços públicos à sociedade em 

envelhecimento, mantendo a capacidade e a qualidade dos serviços prestados e, ao mesmo 

tempo, reduzindo os custos e realocando as pessoas em áreas prioritárias. 
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2.2  Caracterização dos Regimes Próprios de Previdência - RPPS 
 

Os Regimes Próprios de Previdência Social representam um dos três regimes2 

previdenciários do Sistema de Previdência brasileiro, e, conforme disposto no art. 40 da 

Constituição Federal de 1988, é destinado aos servidores públicos titulares de cargo efetivo 

civil da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de militares dos 

Estados e do Distrito Federal.   

De acordo com a Lei 9.717/1998, que é a norma infraconstitucional a qual estabelece 

as regras gerais dos regimes próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, a filiação ao RPPS passa a ser obrigatória com a sua instituição pelo ente público 

federativo, com teto e subtetos definidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003, porém os 

agentes políticos, os empregados das empresas públicas, os servidores temporários e os 

detentores de cargos de confiança são todos filiados obrigatórios ao Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS. 

Segundo regra geral, o RPPS admite a constituição de fundo integrado de bens, 

direitos e ativos e funciona como um seguro para utilização nas situações de risco social e 

benefícios programados (LIMA e GUIMARÃES, 2009). 

A legislação previdenciária estabelece que os RPPS está sujeita à supervisão, 

orientação e acompanhamento da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério 

da Previdência Social (art. 7º, inciso X do Decreto nº 6.417/2008). A Portaria MPS n° 

402/2008, que traz os parâmetros e diretrizes gerais para organização e funcionamento dos 

RPPS, veta a existência de mais uma unidade gestora de RPPS em cada ente federativo 

(art.10). Atualmente, além da União, todos os Estados brasileiros e mais de 1.900 Municípios 

possuem unidades gestoras de RPPS instituídas (Informe de Previdência Social, 2012). 

Operacionalmente, as unidades gestoras de RPPS concedem os mesmos benefícios 

previstos no RGPS, salvo disposição em contrário da Constituição Federal de 1988 

(BARROS, 2008). Além dos benefícios principais de aposentadorias e pensões, os RPPS 

podem conceder salário-família, salário-maternidade, auxílio-doença e auxílio-reclusão (art. 

23, Portaria n° 402/2008). 

A legislação previdenciária estabelece que aos 70 anos os servidores públicos podem 

se aposentar compulsoriamente com rendimentos proporcionais ao tempo de contribuição, ou 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Além do RPPS, tem-se o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que inclui todos os indivíduos 
que contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)  e a Previdência Complementar em que é um 
benefício opcional, que proporciona ao trabalhador um seguro previdenciário adicional. 
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de forma voluntária, quando já cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no 

serviço público e de cinco anos no cargo em que será dada a aposentadoria. Tem-se ainda que 

os servidores homens que se aposentarem devem ter 60 anos de idade e 35 de contribuição, e 

as mulheres, 55 anos de idade e 30 de contribuição. Além disso, a esses servidores é dada a 

faculdade de se aposentarem com rendimentos proporcionais ao tempo de serviço, devendo, 

neste caso, os homens terem 65 anos de idade e mulheres 60 anos de idade (MARINHO e 

AFONSO, 2014). 

Quanto ao regime de financiamento dos RPPS, três formas são admitidas pela Portaria 

MPS nº 403/2008: regime financeiro de capitalização, regime de capitais de cobertura e 

regime de repartição simples: 

a) regime financeiro de capitalização: as contribuições estabelecidas no plano de custeio 

acrescidas ao patrimônio existente, às receitas por ele geradas e a outras espécies de 

aportes são suficientes para a formação dos recursos garantidores a cobertura dos 

compromissos futuros do plano de benefícios e da taxa de administração; 

b) regime de repartição de capitais de cobertura: as contribuições estabelecidas no plano 

de custeio em um determinado exercício são suficientes para a constituição das 

reservas matemáticas dos benefícios iniciados por eventos que ocorram nesse mesmo 

exercício, admitindo-se a constituição de fundo previdencial para oscilação de risco; 

c) regime de repartição simples: as contribuições pagas em determinado exercício são 

suficientes para o pagamento dos benefícios nesse exercício, sem o propósito de 

acumulação de recursos, admitindo-se a constituição de fundo previdencial para 

oscilação de risco.  

Segundo Pinheiro (2007), nos sistemas previdenciários fundamentados na repartição 

simples a variável central de equilíbrio orçamentário é a estrutura etária da população, 

determinada pela experiência populacional passada da fecundidade. Para os sistemas 

previdenciários baseados na capitalização, a variável mais importante para esse equilíbrio 

financeiro é a mortalidade da população participante dos planos de benefícios. 

 

2.3  Avaliação Atuarial e Segregação da Massa de Segurados 
 

Segundo informações disponíveis no sítio do MPS, a avaliação atuarial é o estudo 

técnico desenvolvido por atuário, baseado em dados cadastrais biométricos, demográficos e 

econômicos dos participantes ativos, assistidos e seus beneficiários, tendo como objetivo 
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dimensionar o quanto os participantes devem contribuir para o plano de benefícios para obter 

a garantia dos pagamentos dos benefícios futuros. 

De acordo com o disposto no art. 12 da Portaria MPS nº 403/2008, a avaliação atuarial 

deverá contemplar os dados de todos os servidores ativos e inativos e pensionistas, e seus 

respectivos dependentes, vinculados ao RPPS, de todos os poderes, entidades e órgãos do ente 

federativo. 

Em relação ao financiamento do sistema, as avaliações e reavaliações atuariais devem 

dimensionar anualmente os compromissos do plano de benefícios e estabelecer o plano de 

custeio, definindo as fontes de recursos necessários à cobertura do custo normal e do custo 

suplementar, com o objetivo de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS (SANTOS, 

2014). 

No caso de a avaliação indicar déficit atuarial, a legislação previdenciária dispõe que 

deverá ser apresentado no parecer atuarial um plano de amortização para o seu 

equacionamento, que deverá estabelecer um prazo máximo de 35 anos para que sejam 

acumulados os recursos necessários para a sua cobertura.  

Para efetivação do plano de amortização indicado pelo parecer atuarial, deve ser 

estabelecida uma alíquota de contribuição suplementar ou efetuados aportes periódicos cujos 

valores sejam preestabelecidos, ou, ainda, a realização de aportes de bens ou direitos. 

Registra-se que o plano de amortização só será considerado implementado a partir do seu 

estabelecimento em lei do ente federativo. 

Como alternativa ao plano de amortização, o ente federativo poderá optar pelo 

equacionamento do déficit atuarial do seu RPPS por intermédio da técnica de “segregação da 

massa” de seus segurados, observados os parâmetros estabelecidos na legislação 

previdenciária, devendo, contudo, serem observadas as implicações que podem provocar nos 

limites prudenciais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A técnica de segregação da massa consiste na separação dos segurados do RPPS em 

dois grupos distintos, a partir da definição de uma data de corte, sendo um grupo intitulado de 

“Plano Financeiro” e o outro grupo intitulado de “Plano Previdenciário”. Esta data de corte 

não poderá ser superior à data de implementação da segregação. 

Na prática, os servidores admitidos anteriormente à data de corte integrarão o Plano 

Financeiro e os demais integrarão o Plano Previdenciário. De acordo com o art. 2º, incisos 

XX e XXI da Portaria nº 403/2008, do MPS, os conceitos dos planos para o financiamento do 

sistema são: 
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XX - Plano Previdenciário: sistema estruturado com a finalidade de 
acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no 
plano de benefícios do RPPS, sendo o seu plano de custeio calculado 
atuarialmente segundo os conceitos dos regimes financeiros de 
Capitalização, Repartição de Capitais de Cobertura e Repartição Simples e, 
em conformidade com as regras dispostas nesta Portaria; 
XXI - Plano Financeiro: sistema estruturado somente no caso de segregação 
da massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos 
servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem 
objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo 
ente federativo, admitida a constituição de fundo financeiro. 

 

Na técnica da segregação da massa, portanto, há a transição da forma de 

financiamento de repartição para a de capitalização. Enquanto o plano previdenciário dá 

cobertura aos servidores com menor tempo no serviço público, o plano financeiro oferece 

cobertura aos servidores mais antigos. 

Como a técnica da segregação da massa traz a redução do custo de transição e 

interfere no equilíbrio financeiro e atuarial dos RPPS, no presente estudo serão analisadas 

duas unidades gestoras que não optaram por esse modelo de equacionamento do déficit 

atuarial, tendo em vista que o objetivo do trabalho é analisar se há evidências de que o 

envelhecimento populacional impacta as despesas previdenciárias dos regimes próprios de 

previdência social, sendo considerada, portanto, toda a massa de segurados das unidades 

gestoras analisadas. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Aspectos Metodológicos 
 

A presente pesquisa pode ser classificada como exploratória quanto aos seus objetivos, 

pois visa proporcionar uma visão geral sobre determinado fato (RAUPP e BEUREN, 2006). 

No presente estudo, busca-se analisar se há evidências de que o envelhecimento populacional 

impacta as despesas previdenciárias dos regimes próprios de previdência social. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa analítica quanto à abordagem do problema, uma 

vez que envolve o estudo e a avaliação aprofundados de informações disponíveis na tentativa 

de explicar o contexto do fenômeno do envelhecimento no ambiente da previdência. 

Em relação aos procedimentos, a pesquisa será desenvolvida por meio da análise da 

evolução das taxas de envelhecimento e de fecundidade total (número médio de filhos que 

uma mulher deverá ter ao terminar o período reprodutivo – 15 a 49 anos de idade) de duas 

unidades gestoras de RPPS que não possuem segregação em sua massa de segura                        

dos, buscando, inicialmente, os Municípios onde estas unidades gestoras estavam localizadas. 

Desta forma, foram selecionados os municípios de Nova Candelária – RS e de Maués 

– AM, como representantes, respectivamente, da menor e da maior taxa de fecundidade total, 

a partir dos dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, extraídos do site 

www.atlasbrasil.org.br, mediante o levantamento de seus aspectos demográficos, relativos aos 

períodos de 1991, 2000 e 2010.  

Na sequência, foram analisados os dados das despesas previdenciárias e da evolução 

do número de segurados ativos, inativos e pensionistas das unidades gestoras de RPPS 

localizadas nos municípios selecionados, a partir dos Demonstrativos Previdenciários dos 

Regimes Próprios disponíveis no sítio do Ministério da Previdência Social, relativos ao 

período de 2005 a 2013. 

 

3.2 Aspectos Demográficos dos Municípios Analisados 
 

Conforme Vasconcelos e Gomes (2012), no período de 1991 a 2010 o Brasil reduziu a 

sua taxa de mortalidade infantil para 16,2 óbitos de menores de um ano por 1000 nascidos 
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vivos, e aumentou a sua esperança de vida ao nascer, que ultrapassou os 70 anos. Com isso, a 

taxa de fecundidade total brasileira ficou abaixo do nível de reposição (2,1), com apenas 1,9 

filho por mulher. Algumas mudanças também foram observadas nos Municípios objeto do 

estudo, conforme Tabela 1. 

      Tabela 1 – Indicadores de mortalidade e fecundidade dos municípios analisados em 1991, 2000 e 2010 

Dados do Estudo 
Município de Nova 

Candelária – RS 
Município de Maués - 

AM 
1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 69,6 75,5 76,4 64,6 67,8 73 
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 20,1 13,2 11,7 45,3 36,9 17,7 
Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 23,5 15,3 13,8 55,3 45 18,9 
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 2,3 2,2 1,2 5,6 5,4 4,1 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 

A Tabela 1 evidencia que os municípios em estudo experimentam momentos distintos 

da transição demográfica. No Município de Nova Candelária – RS se observa características 

semelhantes ao que está sendo vislumbrando para o conjunto do Brasil, ou seja, as mulheres 

apresentam níveis de fecundidade abaixo da taxa de reposição, maior esperança de vida e 

menores níveis de mortalidade infantil e na infância. Por outro lado, no Município de Maués – 

AM observa-se que as mulheres têm, em média, 4,1 filhos, mortalidade infantil e na infância 

elevada e, consequentemente, menor expectativa de vida.  

Quanto à estrutura etária da população, apesar de a razão de dependência3 no 

Município de Nova Candelária – RS ter sido reduzida de 59,01% para 36,32% no período de 

1991 a 2010, a taxa de envelhecimento (razão entre a população de 65 anos ou mais de idade 

e a população total multiplicado por 100) aumentou de 6,98% para 10,69%, indicando que a 

queda da razão de dependência se deu basicamente em razão da queda da população de 0 a 14 

anos (Tabela 2) 
Tabela 2 – Estrutura etária da população de Nova Candelária – RS no período de 1991 a 2010 

NOVA CANDELÁRIA – RS 

Estrutura Etária População 
(1991) 

% do 
Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do 
Total 
(2010) 

Menos de 15 anos 1.018 30,13 633 21,96 439 15,96 
15 a 64 anos 2.125 62,89 2.019 70,03 2.018 73,36 
65 anos ou mais 236 6,98 231 8,01 294 10,69 
Razão de dependência 59,01 - 42,79 - 36,32 - 
Índice de envelhecimento 6,97 - 8,01 - 10,69 - 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  De acordo com o IBGE, é o percentual da população considerada inativa (0 a 14 anos e 65 
anos e mais de idade) em relação à população potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade).	  
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Na análise da estrutura etária do Município de Maués – AM foi observada uma queda 

da razão de dependência de 110,96% para 82,46%, e aumento do índice de envelhecimento de 

4,44% para 4,70% (Tabela 3), indicando também que neste Município a queda da razão de 

dependência se deu basicamente em razão da queda da população de 0 a 14 anos.  
Tabela 3 – Estrutura etária da população de Maués - AM no período de 1991 a 2010 

MAUÉS – AM 

Estrutura Etária População 
(1991) 

% do 
Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 

População 
(2010) 

% do 
Total 
(2010) 

Menos de 15 anos 14.688 48,16 17931 44,79 21202 40,59 
15 a 64 anos 14.457 47,4 20.114 50,24 28.580 54,71 
65 anos ou mais 1354 4,44 1991 4,97 2454 4,7 
Razão de dependência 111 - 99,01 - 82,46 - 
Índice de envelhecimento 4,44 - 4,97 - 4,7 - 

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

Ao confrontar os dados das Tabelas 2 e 3, verifica-se que enquanto a população de 

Nova Candelária – RS encolheu no período de 1991 a 2010, passando de 3.379 para 2.751 

habitantes, a população do Município de Maués – AM aumentou mais de 70% no mesmo 

período, passando de 30.499 para 52.236 habitantes. 

Com relação ao declínio da razão de dependência observado nos dois Municípios, a 

REDE Interagencial de Informação para a Saúde (2008) esclarece que a redução das taxas de 

natalidade é levada pela diminuição dos níveis de fecundidade, o que implica o decréscimo do 

contingente jovem da população. Desse modo, a população idosa experimenta a elevação de 

sua participação relativa, combinada ao aumento absoluto do seu volume.  

Jesuíno e Vaz (2011) constataram que o envelhecimento da população brasileira é 

resultado da redução da taxa de natalidade e de mortalidade, refletindo uma mudança nos 

pesos dos diversos grupos etários no total da população. Para verificar se este fenômeno pode 

ser encontrado nos municípios analisados, foram constituídas as Figuras 1 e 2, que comparam 

a distribuição etária de ambos no período de 1991 a 2010. 
Figura 1. Pirâmides etárias de Nova Candelária (RS) - 1991, 2000 e 2010, respectivamente. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
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Figura 2. Pirâmides etárias de Maués (AM) - 1991, 2000 e 2010, respectivamente. 

 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

No eixo vertical das pirâmides etárias contidas nas Figuras 1 e 2 encontra-se a variável 

idade, e no eixo horizontal a quantidade populacional, em que a partir do ponto zero à direita 

tem-se a quantidade de brasileiros do sexo masculino e, à esquerda, a quantidade da 

população feminina, permitindo a visualização das transformações pelas quais passaram as 

estruturas, por sexo e idade, da população dos municípios analisados no período. 

Ao analisar as imagens, verifica-se que o fenômeno do envelhecimento é encontrado 

em ambos os municípios analisados, havendo uma visível mudança nos pesos dos diversos 

grupos etários de suas respectivas populações.  
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4.  EVIDÊNCIAS DE IMPACTO DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 
NAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOS RPPS  

 

 

Ao analisar os dados da unidade gestora de RPPS do Município de Nova Candelária 

– RS verificou-se que as despesas previdenciárias aumentaram 14 vezes em 2013 

comparativamente a 2005, conforme Figura 3.  

Figura 3 - Evolução da despesa previdenciária do RPPS do Município de Nova Candelária – RS no 
período de 2005 a 2013 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

Ao efetuar a mesma análise a partir dos dados da unidade gestora de RPPS do 

Município de Maués – AM, verificou-se que o aumento das despesas previdenciárias foi 

menos acentuado, apenas quadriplicando no mesmo período (Figura 4). 

Figura 4 - Evolução da despesa previdenciária do RPPS do Município de Maués – AM no período de 
2005 a 2013 

 
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

Quando se analisa a evolução do número de segurados ativos (servidores que 

contribuem atualmente para o sistema), segurados inativos (servidores aposentados) e 
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pensionistas da unidade gestora do Município de Nova Candelária – RS, que possui um taxa 

de reposição abaixo da média da população brasileira, foi constatado um aumento 

significativo tanto do número de segurados inativos e pensionistas como do número de 

segurados ativos no período (Figura 5), sinalizando que nesta unidade gestora as despesas 

previdenciárias atuais já consomem as receitas auferidas no período. 

Figura 5 - Evolução dos segurados ativos, inativos e pensionistas na unidade gestora do 
Município de Nova Candelária – RS no período de 2005 a 2013 

	  
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados. 

Por outro lado, quando a mesma análise é feita no Município de Maués – AM, que 

possui uma taxa de fecundidade muito acima da média da população brasileira, verifica-se 

que houve crescimento significativo dos segurados ativos no período, mantendo-se, 

praticamente constante, o número de segurados inativos e pensionistas (Figura 6), levando-se 

a inferir que nesta unidade gestora de RPPS as despesas previdenciárias ainda estão sob 

controle no curto prazo, sugerindo um cenário propício para a implementação do regime de 

capitalização. 

Figura 6 - Evolução dos segurados ativos, inativos e pensionistas na unidade gestora do 
Município de Maués – AM no período de 2005 a 2013	  

 
 Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados. 
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Dessa forma, diante dos dados apresentados, é possível inferir que há evidências de 

que o envelhecimento populacional impactou as despesas previdenciárias das unidades 

gestoras de RPPS selecionadas para o estudo, no período analisado.	  
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5.  CONSIDERAÇŌES FINAIS 

 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar se há evidências de que o 

envelhecimento populacional impacta as despesas previdenciárias dos regimes próprios de 

previdência social, a partir do levantamento dos aspectos demográficos dos Munícipios de 

Nova Candelária – RS e de Maués – AM, como representantes, respectivamente, da menor e 

da maior taxa de fecundidade do Brasil, e dos dados de suas respectivas unidades gestoras de 

RPPS, extraídas dos Demonstrativos Previdenciários disponíveis no sítio do Ministério da 

Previdência Social, relativos ao período de 2005 a 2013. 

A revisão da literatura mostrou que o processo de envelhecimento é caracterizado 

quando há uma aproximação de baixos níveis de natalidade e mortalidade, promovendo uma 

estagnação das taxas de crescimento e, consequentemente, uma diminuição da população em 

idade ativa e um envelhecimento significativo da estrutura etária, e que é preciso diferenciar o 

conceito de envelhecimento (coletivo) do conceito de longevidade (individual). 

Relativamente aos regimes próprios de previdência social – RPPS, trata-se de regime 

previdenciário destinado aos servidores públicos titulares de cargo efetivo civil da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de militares dos Estados e do 

Distrito Federal. E, segundo determinação da Constituição Federal, devem ter caráter 

contributivo e ser solidário, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial. 

Sobre os aspectos demográficos dos Municípios selecionados no presente estudo, 

verificou-se que no Município de Nova Candelária – RS, representante da menor taxa de 

fecundidade, houve redução significativa da taxa de fecundidade no período, passando de 2,3 

para 1,2 filhos por mulher, portanto, abaixo da taxa de reposição da população brasileira no 

mesmo período. Por outro lado, no Município de Maués – AM, representante da maior taxa de 

fecundidade, também foi observada a redução da taxa de fecundidade, porém em uma 

proporção muito menor, passando de 5,6 para 4,1 filhos por mulher. 

Ao analisar a evolução da despesa previdenciária, verificou-se que na unidade gestora 

de RPPS do Município de Nova Candelária – RS as despesas previdenciárias aumentaram 14 

vezes em 2013 comparativamente a 2005. Em Maués – AM, esse crescimento foi menos 

acentuado, apenas quadruplicando no período. 

Quando é efetuada a análise da evolução do número de segurados ativos, inativos e 
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pensionistas das unidades gestoras de RPPS dos Municípios analisados, constatou-se que na 

unidade gestora de RPPS do Município de Nova Candelária – RS houve aumento 

significativo tanto do número de segurados inativos e pensionistas como do número de 

segurados ativos no período, sinalizando que nesta unidade gestora as despesas 

previdenciárias atuais já consomem as receitas auferidas no período. 

Por outro lado, no Município de Maués – AM, a mesma análise mostrou que houve 

crescimento significativo dos segurados ativos no período, mas manteve-se praticamente 

constante o número de segurados inativos e pensionistas, levando-se a inferir que nesta 

unidade gestora de RPPS as despesas previdenciárias ainda estão sob controle no curto prazo, 

sugerindo um cenário propício para a implementação do regime de capitalização. 

Dessa forma, diante dos dados apresentados, os resultados sugerem que há evidências 

de que o envelhecimento populacional impactou as despesas previdenciárias das unidades 

gestoras de RPPS selecionadas para o estudo, no período analisado. 

Para futuras pesquisas, recomenda-se que a mesma análise seja efetuada em outras 

unidades gestoras de RPPS, visando avaliar se nessas entidades também podem ser 

identificadas evidências que confirmem os achados do presente estudo.	  
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