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RESUMO

Este artigo é produto da pesquisa bibliográfica e documental sobre a Contrarreforma da Previdência Social proposta pelo governo de Michel Temer e seus
possíveis desdobramentos para os trabalhadores brasileiros do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). O objetivo é compreender os impactos mais
prováveis da Contrarreforma da Previdência Social em questão para os trabalhadores brasileiros segurados do RGPS. A fonte de coleta dos dados foram os
Anuários Estatísticos da Previdência Social (AEPS) dos anos de 2013 a 2016. O método utilizado foi o dialético, que possibilita o entendimento do fenômeno em
uma realidade dinâmica, contraditória e histórica. Com base nos dados colhidos, foi realizada a análise relacionando os impactos que a PEC 287 trará para os
segurados, caso seja aprovada. Os resultados apontam os impactos nas condições de vida dos trabalhadores do RGPS, que terão dificuldades para usufruir do
direito à aposentadoria.

Palavras-chave: Seguridade Social. Previdência Social. Contrarreforma da Previdência Social. Aposentadoria.

ABSTRACT

This paper is based on bibliographical and documentary research concerning the Counter-reformation of Social Security proposed by the government of Michel
Temer and its possible effects for the Brazilian workers insured by the General Regime of Social Security (Regime Geral da Previdência Social - RGPS). Its
purpose is to grasp the most likely outcomes for these Brazilian workers. The source of data collection was the Yearbook of Social Security (Anuários Estatísticos
da Previdência Social - AEPS) from 2013 to 2016. The method was the dialectical, which enables the understanding of the phenomenon within a dynamic,
contradictory and historical reality. The analysis of collected data shows the impacts the PEC 287 will bring to the workers insured, if approved. The results point
out impacts on its living conditions, damaging their right to enjoy retirement.

Keywords: Social Security. Counter-reform of Social Security. Retirement.

RESUMEN

Este artículo es producto de la investigación bibliográfica y documental sobre la Contrarreforma de la Previsión Social propuesta por el gobierno de Michel Temer
y sus posibles desdoblamientos para los trabajadores brasileños del Régimen General de la Previsión Social (RGPS). El objetivo es comprender los impactos
más probables de la Contrarreforma de la Previsión Social en cuestión para los trabajadores brasileños asegurados del RGPS. La fuente de recolección de los
datos fueron los Anuarios Estadísticos de la Previsión Social (AEPS) de los años de 2013 a 2016. El método utilizado fue el dialéctico, que posibilita el
entendimiento del fenómeno en una realidad dinámica, contradictoria e histórica. Con base en los datos recolectados, se realizó el análisis relacionando los
impactos que la PEC 287 traerá para los asegurados, si es aprobada. Los resultados apuntan los impactos en las condiciones de vida de los trabajadores del
RGPS, que tendrán dificultades para usufructuar del derecho a la jubilación.

Palabras-clave: Seguridad Social. Contrarreforma de la Seguridad Social.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo é produto da pesquisa desenvolvida pelo Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe,
através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que versa sobre Contrarreforma da Previdência Social
proposta pelo governo de Michel Temer e seus desdobramentos para os trabalhadores brasileiros segurados do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS).

Optamos por priorizar a análise dos dados gerais referentes aos trabalhadores brasileiros, quando fizemos um recorte destes e nos
detemos na análise dos dados dos trabalhadores empregados. Partimos do pressuposto de que se a PEC 287/2016 for efetivada
trará grandes prejuízos à classe trabalhadora, tendo em vista o retrocesso na conquista dos direitos sociais e os direitos
previdenciários.

Ao longo de sua existência, a política previdenciária passou por transformações que redefiniram sua abrangência e os direitos aos
quais os seus filiados tinham acesso, fruto das reivindicações dos trabalhadores e das exigências do mercado. Exemplo claro disso
foi a unificação do sistema e uniformização dos benefícios no regime militar que significou a ampliação do acesso à previdência como
política pública (inserção dos trabalhadores rurais, autônomos, domésticos etc.); mas, por outro lado, destituiu a participação dos
trabalhadores, via sindicato, da administração da referida política, o que redundou, posteriormente, num arrocho previdenciário
caracterizado por alteração no cálculo dos benefícios e novas exigências para acessá-los (SIMÕES, 2009).
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Em 1988, com a aprovação da Constituição Federal, a política previdenciária passou a compor o sistema de seguridade social
juntamente com as políticas de saúde e de assistência social. Dentro da correlação de forças presentes na aprovação da
Constituição de 1988, pode-se afirmar que o novo texto se constituiu um avanço significativo no campo dos direitos sociais e
políticos, expressão da luta dos trabalhadores. Entretanto, com a adoção do ideário neoliberal no país a partir de 1990, a proposta
constitucional foi fragilizada no que se refere a todos os direitos sociais, especialmente o sistema de seguridade social que até o
presente momento não se efetivou, caracterizando o início do processo que Behring (2003) denominou de contrarreforma, razão pela
qual utiliza-se essa expressão na proposta ora apresentada.

No que concerne à previdência social foram variadas modificações negativas, dentre as quais pode-se destacar: a aprovação da
Emenda Constitucional nº 20/1998 que substituiu o tempo de serviço por tempo de contribuição, aumentou a idade mínima para
aposentadorias, estabeleceu o teto máximo dos benefícios, entre outras alterações (MOTA, 2011); em 2003, a aprovação da Emenda
Constitucional nº 41 transformou o sistema em solidário e contributivo, atingiu o serviço público, alterou mais uma vez a idade para
acessar aposentadorias e o respectivo teto, além de alterar as regras para acesso às pensões.

Mais recentemente, em 2012, foi autorizada a criação da Fundação de Previdência Complementar dos servidores Públicos Federais
– FUNPRESP – EXE, num claro incentivo ao mercado privado da Previdência; nos anos de 2014 e 2015, as medidas provisórias 664
e 665, convertidas nas Leis 13.135 e 13.134/2015, alteraram benefícios, reduzindo seus valores, introduzindo novos critérios que ao
invés de ampliar reduziam o acesso, além de reduzir o tempo de usufruto dos mesmos, a exemplo da pensão por morte. Em todo
esse lapso temporal os Governos seguiram a lógica neoliberal, demonstrando um caráter contínuo nesse processo de contrarreforma
que a cada dia é agravado pelas medidas impostas.

Com o impeachment da Presidenta Dilma Roussef as crises políticas e econômicas no país foram agravadas e com o argumento de
superação dessas crises, o Governo seguinte, de Michel Temer e base aliada, justificou a proposição e implementação de um pacote
de “reformas”. No que tange à política previdenciária, uma das primeiras medidas foi a extinção do Ministério da Previdência Social e
suposição da PEC 287/2016, cujo conteúdo atinge diretamente os trabalhadores, retirando direitos historicamente conquistados.

A proposta original lançada em dezembro de 2016 previa: igualdade entre os Regimes Próprios ao Regime Geral da Previdência que
supunha não o aumento de direitos para os trabalhadores da iniciativa privada, mas a restrição de acesso ao conjunto dos
trabalhadores brasileiros, alteração do tempo mínimo de contribuição para 25 anos; estabelecimento de mesma idade mínima para
homens e mulheres, alteração dos critérios para aposentadoria da pessoa com deficiência e do segurado especial do RGPS, para
citar algumas.

Diante do significativo retrocesso que essa PEC apontava para os direitos previdenciários dos trabalhadores, vários movimentos
contra a “reforma” foram iniciados no país numa tentativa de barrar a aprovação de tal medida. Como resultado dessa correlação de
forças, a classe trabalhadora conseguiu alteração de algumas proposições e a postergação da aprovação da PEC. Não obstante,
essa é uma pauta que continua no Congresso, inclusive tema recorrente na fala dos pré-candidatos à Presidência da República nas
próximas eleições.

Diante do exposto, buscamos desvendar como essa contrarreforma atingirá os trabalhadores brasileiros empregados segurados do
RGPS a partir da hipótese que restringirá o acesso dos trabalhadores aos direitos previdenciários, com sérias consequências para as
suas condições de vida e de trabalho.

Nesse sentido, apresentaremos a seguir os principais resultados da análise de dados, os quais foram relacionados com a PEC 287,
no sentido de contrapor a situação atual dos trabalhadores do RGPS com os desdobramentos que esses trabalhadores enfrentariam,
caso a referida proposta fosse implementada.

2 ANÁLISE DOS DADOS: PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS REFERENTES AOS TRABALHADORES SEGURADOS DO RGPS

A política previdenciária brasileira desde sua origem traz como característica o traço da formalidade, isto é, para ter acesso aos
benefícios é necessário contribuir e, inicialmente, isso era possível apenas aos empregados do setor ferroviário. No decurso do
tempo, outras categorias de trabalhadores foram se agregando e, especialmente, após a Constituição Federal de 1988, pessoas que
trabalham de forma autônoma e/ou desejam contribuir puderam se inscrever nessa política, inclusive com garantia de acesso
diferenciado, a exemplo das alíquotas de 5% para segurado facultativo baixa renda e o Plano Simplificado de 11% para contribuintes
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individuais.

Não obstante as possibilidades trazidas com o novo texto constitucional, após a análise do período 2013-2016, observamos que a
maioria dos contribuintes está vinculada ao mercado de trabalho formal, conforme pode ser visto na tabela 1.

CONTRIBUINTES PESSOA FÍSICA SEGUNDO O TIPO DE CONTRIBUIÇÃO
TIPO DE
CONTROBUIÇÃO

ANO
2013 2014 2015 2016

EMPREGADOS 76,39% 75,36% 74,78% 73,68%
GPS 12,76% 13,18% 13,92% 15,12%
GFIP 7,06% 7,03% 7,17% 7,52%
GPS E GFIP 0,44% 0,42% 0,42% 0,41%
EMPREGADO E GPS 1,14% 1,59% 1,52% 1,11%
EMPREGADO E GFIP 2,15% 2,36% 2,12% 2,09%
EMPREGADO, GPS E
GFIP 0,06% 0,07% 0,07% 0,06%

Tabela 1

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

Outro ponto pertinente da política previdenciária que deve ser evidenciado refere-se ao caráter de filiação obrigatória, em que os
trabalhadores de carteira assinada se tornam automaticamente contribuintes da previdência social passando a ser segurados do
RGPS, atualmente administrado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Com base neste critério, é possível compreender os dados da tabela acima, em que, mais de 70% dos contribuintes da previdência
social (pessoa física) são empregados. É importante destacar que apesar de a política previdenciária estar fundamentada na lógica
do seguro social, contraditoriamente, o texto constitucional de 1988 estabelece como princípio da Seguridade Social a
“universalidade da cobertura do atendimento”, ou seja, todos acima de 16 anos de idade possuem o direito de contribuir para o INSS,
para assim, acessar os benefícios (JESUS, 2015).

O aspecto contraditório, acima mencionado, consiste na impossibilidade da grande parcela da população economicamente ativa no
Brasil tornar-se um segurado da previdência social. Embora possua o “direito” de contribuir para o INSS, acaba não tendo condições
para isso, na maioria das vezes, em função do Estado neoliberal que reafirma a hegemonia do sistema capitalista, contribuindo para
exploração e precarização do trabalho, baixos salários, trabalhos informais, como também o desemprego estrutural, excluindo
diversas pessoas do acesso à política de previdência social (JESUS, 2015).

Como agravante para a classe trabalhadora, a PEC 287 defende a revogação da aposentadoria por tempo de contribuição. O
segurado urbano que, atualmente, por lei tem direito a este benefício ao atingir o tempo de contribuição (30 anos para mulheres e 35
anos para homens) que somado à idade deve atingir os pontos de 85 para a mulher e 95 para o homem (podendo ou não ser
aplicado o fator previdenciário), terá que seguir as regras da aposentadoria por idade, enquanto o tempo de contribuição serviria
apenas como critério para apuração do cálculo do benefício.

Segundo Mostafa e Theodoro (2017), o término da aposentadoria por tempo de contribuição tem o intuito de intensificar o aumento,
já em andamento, da idade média de concessão de aposentadorias, diante do envelhecimento populacional.

Contudo, ao propor elevação da idade mínima obrigatória, desconsidera as diferenças regionais que impõem diferentes
qualidade/expectativa de vida aos trabalhadores. E, para os autores em tela, a extinção desse tipo de aposentadoria, pode adensar a
incapacidade de contribuição por período mais longo por trabalhadores voláteis ao mercado de trabalho precário (MOSTAFA;
THEODORO, 2017). Para os estudiosos:

Ocorre que a economia brasileira tem uma trajetória estruturalmente instável, com ciclos de crescimento
curtos. O resultado são vínculos razoavelmente precários ao longo da vida laboral de grande parte dos
ocupados, com elevada taxa de rotatividade e longos períodos de desemprego ou subemprego. Nesse
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sentido, muitos trabalhadores e trabalhadoras acumulam, com dificuldades, o mínimo de 15 anos de
contribuição, especialmente os menos escolarizados e de menores rendimentos (MOSTAFA; THEODORO,
2017, p. 6).

Outro dado a ser analisado faz menção à desigualdade de gênero existente no país e o seu rebatimento na política previdenciária.
Segundo o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, a população brasileira é
composta por 51,03% de mulheres e 48,97% de homens. Mas, ao analisar os dados presentes no Anuário Estatístico da Previdência
Social (AEPS) dos anos de 2013 a 2016 referentes à quantidade de contribuintes empregados no país, percebemos que o número de
contribuintes do sexo feminino é inferior ao de contribuintes do sexo masculino, como mostra a tabela 2.

CONTRIBUINTES PESSOA FÍSICA POR
SEXO
ANO MASCULINO FEMININO
2013 55,38% 44,62%
2014 54,82% 45,18%
2015 54,54% 45,46%
2016 54,01% 45,99%

Tabela 2

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

Dentre os possíveis elementos que explicam esse aspecto contraditório, destacamos o papel da mulher na divisão sexual do
trabalho, de acordo com o caráter patriarcal presente na formação socio histórica brasileira e que perdura até os dias atuais. Para
Marques e Sanches (2010) a mulher é vista como uma força de trabalho secundária, sendo estruturada a partir da separação e
hierarquização entre as esferas do público e do privado, da produção e da reprodução. De acordo com Guimarães (2012, p. 61-62):

Tradicionalmente, as mulheres participam menos que os homens no mercado de trabalho, entre outros
fatores devido a barreiras culturais que ainda persistem, e a uma divisão sexual do trabalho que lhes atribui
as funções de cuidado e reprodução social na esfera doméstica, que não são consideradas trabalho,
subtraindo assim tempo para a inserção no mercado de trabalho.

Com base no novo estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), divulgado em março de 2018, as mulheres estão menos
propensas a participar do mercado de trabalho em comparação aos homens e possuem mais chances de estar desempregadas na
maior parte dos países (OIT, 2018).

No que diz respeito à participação feminina na política previdenciária, evidencia-se o reconhecimento dos aspectos que englobam a
condição da mulher dentro da sociedade brasileira, como explicitado anteriormente. Com isso, moldaram-se os critérios para a
aquisição do benefício previdenciário para população feminina, com a redução de cinco anos, em comparação aos homens, para a
Aposentadoria por Tempo de Contribuição (30 anos) e a Aposentadoria por Idade (60 anos).

Uma das discussões presente na PEC 287/2016 para modificação nas regras do Regime Geral da Previdência Social (RGPS)
expressa manifestações contrárias à diferença de idade entre homens e mulheres. Para alguns, a idade para aposentadoria deveria
ser igual, por se tratar de uma questão de igualdade de direitos. Outro grupo defende um maior tempo de contribuição pelas
mulheres, por viverem, em média, sete anos mais do que os homens (ANFIP, 2016).

Segundo Granemann (2016, p. 687), “Como as mulheres logram ter expectativa de vida superior à dos homens, claro está que a
medida impeditiva para que se acumulem aposentadorias e pensões tem uma intencionalidade claramente dirigida às mulheres”, pois
com essa equiparação o usufruto do benefício previdenciário pelas mulheres seria menor, o que deixaria uma maior quantia de
recursos a dispor do grande capital. Os dados coletados também demonstram que a maior parcela dos contribuintes (pessoa física)
corresponde à faixa etária dos 20 aos 39 anos, como exposto na tabela abaixo:

CONTRIBUINTES PESSOA FÍSICA POR GRUPOS DE IDADE
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A

N

O

0 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64
65 anos
ou
mais

2013 3.253.7439.450.17210.887.57110.798.6128.914.9027.401.1536.565.6595.280.7213.697.0261.911.344636.490
2014 3.314.9799.465.45411.003.73410.940.8259.352.7597.717.0576.758.0855.603.1743.934.1602.093.578702.618
2015 2.796.5978.895.28110.389.25710.635.6919.387.3747.688.4636.680.5165.682.4754.061.7262.192.171765.942
2016 2.219.5178.035.1059.648.355 10.071.8019.340.6707.598.1606.534.7365.669.8324.101.3602.276.231809.129

Tabela 3

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

Com a reestruturação produtiva do capital, ocorreu a diminuição do proletariado industrial fabril, dando lugar a formas mais
desregulamentadas de trabalho, o que desencadeou um expressivo decréscimo no conjunto de trabalhadores estáveis que se
estruturavam através de empregos formais (ANTUNES; ALVES, 2004). Por conta dessa nova formatação do mercado de trabalho
brasileiro, muitos jovens com idade economicamente ativa acabam se submetendo a trabalhos precários, ou compondo o grupo de
desempregados, devido à vigência do desemprego estrutural (ANTUNES; ALVES, 2004). Com o ingresso no mercado de trabalho
cada vez mais difícil, a juventude brasileira é obrigada a contribuir para o INSS com a idade mais avançada, o que gera um
retardamento para obtenção do benefício previdenciário.

Diante dessa transformação do mundo do trabalho, o governo tem incentivado a inscrição dos trabalhadores como
Microempreendedores individuais (MEI) ou contribuintes individuais, de acordo com as categorias profissionais específicas,
argumentando que esta é uma segura saída para o desemprego. Com isto, teoricamente, cumpre-se dispositivo constitucional que
permite a redução de alíquotas para categorias de segurados específicas como uma medida de ampliação do acesso à política
previdenciária.

Não obstante, ressaltamos que, devido à competitividade capitalista, dificilmente pequenos empresários adquirem sucesso com suas
empresas e que a precariedade do trabalho informal nem sempre garante renda suficiente para o trabalhador contribuir com o RGPS.
Assim por conta da insegurança da informalidade, se a PEC 287 for aprovada, o número de pessoas sem proteção previdenciária
tente a crescer, o que acarretará um vasto empobrecimento da população idosa e o aumento da miséria no país a curto, médio e
longo prazo.

Paralelamente a isto, o capital também exclui os trabalhadores com idade próxima aos 40 anos de idade, que são considerados
“idosos”. Estes trabalhadores, uma vez que desempregados, dificilmente conseguem reingresso no mercado de trabalho, tendo que
fazer parte dos contingentes do trabalho informal, dos desempregados e dos “trabalhos voluntários” (ANTUNES; ALVES, 2004). Com
base nessa explicitação, é possível justificar os dados presentes na tabela acima, em que o grupo de idade (pessoa física) que
prevalece no RGPS, é dos 20 aos 39 anos de idade, por ter uma maior probabilidade de inserção no mercado formal de trabalho, em
comparação aos demais grupos de idade.

Caso a PEC 287/2016 venha a ser aprovada, ocorrerá o aumento da idade mínima para o acesso dos trabalhadores à aposentadoria
por idade. Mulheres que nessa categoria precisam alcançar a idade de 60 anos, terão que esperar mais dois anos para a obtenção
do benefício. Muitos que defendem a referida PEC, defendem a equiparação dos critérios para homens e mulheres, propondo que
ambos se aposentem com a mesma idade.

Essa alteração/igualdade de idade prejudica ainda mais as professoras cuja aposentadoria poderá ser alcançada aos 60 anos, o que
significa um aumento de cinco anos com relação ao direito atual, de aposentar-se com 55 anos; tal proposta desconsidera que a
docência na educação básica é uma profissão majoritariamente feminina, que a baixa remuneração obriga aos profissionais
inserirem-se em mais de um vínculo e ignora a sobrecarga dos trabalhos domésticos e extraclasses (DIEESE, 2017), o que nos
permite inferir que essas alterações impactarão de maneira mais drástica nas mulheres, pois são mais propensas a ficarem
desempregadas e a exercerem atividades laborais mais precárias (MOSTAFA; THEODORO, 2017), o que poderá afetar
negativamente na independência feminina da mulher idosa, assim como no sustento de diversas famílias brasileiras que dependem
da aposentadoria de muita delas.

É pertinente ressaltar, que a instabilidade no mercado de trabalho dificulta e até mesmo impede o cumprimento de contribuição
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durante 15 anos para atingir o tempo de carência; com a PEC 287/2016 esse fator será extremamente agravado, proporcionando um
crescimento considerável de não segurados pelo INSS, como também um aumento da miséria entre a população idosa, devido à
inviabilização da aposentadoria.

CONTRIBUINTES PESSOA FÍSICA SEGUNDO SEXO E IDADE DE 0 A 44 ANOS
IDADE 0 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44
ANO MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM
2013 1.811.369 1.438.277 5.297.636 4.131.672 6.034.2334.842.9745.971.724 4.820.416 4.911.847 3.997.782 4.035.9963.360.987
2014 1.844.016 1.470.002 5.261.651 4.191.720 6.037.9144.959.9655.999.779 4.938.267 5.103.423 4.247.265 4.164.6313.550.500
2015 1.546.063 1.250.417 4.934.051 3.954.567 5.669.2954.715.3515.812.979 4.820.727 5.103.069 4.282.785 4.132.3533.554.508
2016 1.227.768 991.746 4.440.992 3.590.367 5.224.6004.419.7085.465.346 4.604.938 5.033.067 4.306.580 4.043.1873.553.802
CONTRIBUINTES PESSOA FÍSICA SEGUNDO SEXO E IDADE DE 45 A 65 ANOS OU MAIS
IDADE 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 anos ou mais
ANO MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM
2013 3.548.703 3.013.607 2.867.053 2.411.409 2.011.406 1.684.205 1.133.446 777.409 407.135 229.241
2014 3.607.139 3.149.059 3.001.276 2.600.407 2.112.320 1.821.009 1.230.397 862.880 444.946 257.569
2015 3.546.921 3.132.004 3.017.809 2.663.230 2.159.372 1.901.488 1.275.470 916.343 480.628 285.211
2016 3.423.687 3.109.765 2.963.059 2.705.533 2.141.052 1.959.430 1.300.744 975.064 497.968 311.051

Tabela 4

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

Em relação aos contribuintes empregados entre 2013 e 2016, percebemos que em todos os anos o sexo masculino tem maior
número se comparado ao sexo feminino. Contudo, no período citado, houve uma leve queda nos dados para os contribuintes
empregados do sexo masculino que, em 2013, estava com 58,58%, e em 2016 cai para 57,47%, enquanto os contribuintes do sexo
feminino mantêm um pequeno crescimento em todos os anos, em 2013 com 41,42% e em 2016, 42,53%. Esse cenário demonstra a
desigualdade existente quanto à inserção desses dois grupos no mercado de trabalho, pois de maneira geral a inserção do sexo
masculino permanece maior que a do sexo feminino. A pequena elevação que ocorre nos anos referentes à contribuição dos
empregados de ambos os sexos pode ser compreendida pelos níveis de desemprego[1] que dominam o mercado de trabalho
brasileiro.

CONTRIBUINTES EMPREGADOS POR SEXO
ANO SEXO TOTALMASCULINO FEMININO
2013 58,58% 41,42% 55.687.889
2014 57,96% 42,04% 56.625.128
2015 57,62% 42,38% 54.656.148
2016 57,47% 42,53% 51.378.905

Tabela 5

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

Na exposição dos dados referentes à quantidade de contribuintes empregados, segundo sexo e faixas de valor em pisos
previdenciários (tabela 6), visualizamos que no período de 2013 a 2016, em todas as faixas de contribuição, os homens contribuem
mais que as mulheres, o que reafirma que os homens ocupam mais vagas de emprego do que as mulheres.

Também podemos perceber que na grande maioria dos intervalos de faixas de valor, para ambos os sexos, a quantidade de
contribuintes vai diminuindo de um ano para o outro, situação que certamente está relacionada às taxas de desemprego do período,
conforme destacado anteriormente.
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Um aspecto que também merece atenção é que, em todos os anos, tanto para o sexo feminino, quanto para o sexo masculino, a
quantidade de contribuintes remunerados a partir de um até dois salários-mínimos corresponde aos maiores grupos. À medida que a
quantidade de salários aumenta, diminui o número de contribuintes, demonstrando que a quantidade dos contribuintes empregados
de ambos os sexos vai diminuindo inversamente ao aumento da faixa salarial, conforme mostra a tabela.

Outro aspecto que deve ser considerado para o presente estudo corresponde à desigualdade salarial entre os sexos. De acordo com
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD C) de 2017, das 40,2 milhões de trabalhadoras, 24,3% completaram
o ensino superior, enquanto entre os homens ocupados a proporção era de 14,6%, mas mesmo com um maior grau de escolaridade,
em média, as mulheres que trabalham recebem rendimentos inferiores, cerca de 24,4% a menos que os homens (IBGE, 2018).

CONTRIBUINTES EMPREGADOS POR SEXO E FAIXA DE VALOR DE 1 ATÉ 6 SALÁRIOS

SALÁRIOAté 1 Acima de 1 até 2
Acima de

2 até 3
Acima de 3 até 4 Acima de 4 até 5 Acima de 5 até

6
ANO MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM
2013 3.668.2393.827.03315.662.87013.183.608 6.160.6082.667.9582.583.8611.162.6841.254.087630.040722.803383.073
2014 3.526.3773.785.09915.411.53713.591.464 6.536.0022.927.4932.739.2101.241.9521.357.311684.565761.170409.425
2015 3.304.8293.504.90614.885.57913.269.634 6.342.2362.917.6522.614.3761.238.8781.266.235679.708731.117411.996
2016 3.118.4673.225.56614.442.65312.639.135 5.778.7632.737.6962.328.0281.176.2071.122.320646.668644.435386.176
CONTRIBUINTES EMPREGADOS POR SEXO E FAIXA DE VALOR DE 1 ATÉ ACIMA DE 15 SALÁRIOS 7
SALÁRIO Acima de 6 até 7 Acima de 7 até

8 Acima de 8 até 9 Acima de 9 até 10 Acima de 10 até
15 Acima de 15

ANO MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM
2013 485.509 254.869 332.556165.282256.255 123.824 195.103 95.082 534.930 236.945 228.720 85.873
2014 511.120 273.769 340.989176.101265.029 132.455 200.259 100.297 554.566 252.778 238.512 92.088
2015 478.815 269.561 326.181174.943249.374 131.676 190.385 98.706 531.971 248.831 226.769 89.834
2016 425.224 248.039 288.307161804 222.812 119.605 175.204 91.881 477.971 226.640 201.712 81.212

Tabela 6

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

Nos dados da tabela 7, abaixo, sobre a quantidade de contribuintes empregados segundo sexo e grupo de idade, o cenário anterior
se repete, pois nos anos referenciados, a quantidade de empregados homens é sempre maior que a quantidade de mulheres, em
todos os intervalos de idades.

Além disso, no período analisado (2013 a 2016), os números demonstram que tanto para o sexo masculino, quanto para o sexo
feminino, os maiores números de contribuintes estão nos intervalos de idade de 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 40 a 44 anos de idade, a
partir de 45 anos de idade, começa a diminuir a quantidade de contribuintes, portanto, de uma forma geral, os que mais contribuem
são os jovens e os adultos dos 20 a 44 anos de idade.

CONTRIBUINTES EMPREGADOS POR SEXO E GRUPOS DE IDADE - DE 0 A 44 ANOS
IDADE 0 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44
ANO MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM
2013 1.772.762 1.393.032 5.069.246 3.835.1805.590.0734.257.6865.312.479 3.954.177 4.192.101 3.022.522 3.281.3462.317.225
2014 1.794.557 1.412.441 4.993.207 3.848.6605.545.3494.324.0785.300.792 4.042.096 4.326.352 3.217.846 3.361.7912.458.896
2015 1.497.953 1.198.012 4.658.070 3.618.1555.165.5884.090.3235.099.679 3.933.264 4.290.790 3.244.300 3.311.5822.466.112
2016 1.180.424 938.757 4.160.221 3.238.0274.724.1923.775.0914.767.768 3.701.057 4.206.244 3.208.024 3.228.5362.412.505
CONTRIBUINTES EMPREGADOS POR SEXO E GRUPOS DE IDADE - DE 45 A 65 ANOS OU MAIS
IDADE 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 anos ou mais
ANO MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM MASC FEM
2013 2.735.664 1.838.297 2.063.107 1.239.584 1.345.623 683.864 679.295 253.243 230.159 67.221
2014 2.765.378 1.935.486 2.149.693 1.356.582 1.410.719 756.681 739.229 289.137 252.737 76.439
2015 2.697.207 1.930.290 2.142.683 1.401.780 1.425.843 800.348 759.674 314.810 273.003 86.631
2016 2.584.018 1.873.187 2.083.484 1.393.699 1.388.943 809.742 757.019 333.740 278.104 93.973
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Tabela 7

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

Em relação à quantidade de vínculos do GFIP e tempo de exposição a agente nocivo, no período de 2013 a 2016, mais de 90% dos
vinculados se encontravam sem exposição a agentes nocivos. Contudo, no período citado, embora em um número menor, há
vinculados que estão expostos a agentes nocivos, sendo os maiores afetados os que estão expostos durante 25 anos, seguidos por
20 e 15 anos de exposição, conforme a tabela 8, a seguir.

VÍNCULOS DO GFIP E TEMPO DE EXPOSIÇÃO A AGENTE
NOCIVO
ANO 15 ANOS 20 ANOS 25 ANOS NÃO APLICAVEL
2013 16.245 19.758 687.709 61.338
2014 16.355 22.786 685.515 137.274
2015 16.942 20.122 644.018 128.049
2016 16.380 19.395 628.839 421

Tabela 8

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

Ainda que estejam em percentual menor, 10% dentro do universo dos empregados, esse grupo de trabalhadores terão seus direitos
restringidos caso a PEC seja aprovada, pois a proposta modifica a nomenclatura de aposentadoria especial para condições
especiais, deixando a cargo de Lei Complementar a definição do que seriam essas condições, retira a categorização profissional, a
especificação dos agentes nocivos, do tempo de exposição. Enrijece o critério de acesso elevando a idade para 55 anos além de
definir o tempo de contribuição mínimo para 15 anos.

Na tentativa de compreender melhor o argumento utilizado pelo Governo na defesa da PEC 287, pesquisamos o índice de
envelhecimento no Brasil. Levando-se em consideração as zonas urbana e rural, observamos que os jovens são os que mais migram
do campo para a cidade; situação que pode explicar os dados referentes aos índices de envelhecimento da zona urbana e rural,
quando as pesquisas demonstram o envelhecimento na zona rural, associado ao fato de que os seus jovens estão indo para as
cidades.

Conforme Maia e Buainain (2015), o êxodo rural é um fenômeno que persiste até os dias atuais na dinâmica social brasileira, fazendo
com que as pessoas do campo migrem para a cidade. Tal situação é um dos determinantes para que a população do campo seja
reduzida, enquanto as cidades se encontram cada vez mais populosas. Diversos fatores são considerados como explicativos para o
êxodo rural, como a busca por melhores condições de vida e oportunidades de emprego e renda.

Maia e Buainain (2015, s.n.p), explicam o êxodo rural numa perspectiva de migração seletiva quando destacam que são as mulheres
jovens o segmento que mais migra do campo para a cidade, pois normalmente possuem mais escolaridade do que os homens; além
disso, são afetadas pela histórica deficiência de postos de trabalho nos espaços rurais que absorvam o sexo feminino, o que leva as
mulheres a ficarem ocupadas na maioria das vezes com os serviços domésticos.

Como consequência da migração seletiva nas áreas rurais, com o fluxo predominante de jovens mais
escolarizados e do sexo feminino, vem se intensificando o processo de envelhecimento e a masculinização da
população rural, comprometendo a reprodução das famílias e da sociedade rural tradicional.

Essa situação pode ser uma possível explicação para os números referentes ao índice de envelhecimento das zonas urbana e rural
no Brasil. Ao analisarmos o índice de envelhecimento de 2013 a 2015, percebemos que nos anos de 2013 e 2014 a zona urbana
possuía uma proporção maior de pessoas idosas relativamente à quantidade de jovens, quando comparada com a zona rural. Já no
ano de 2015 ocorre uma inversão, pois a zona rural aumenta seu índice de envelhecimento para 48,0%, ultrapassando a zona
urbana, que no mesmo ano conta com 46,0%, conforme está exposto na tabela 9.
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A PEC 287, em sua versão original, previa alterações que afetariam a aposentadoria dos segurados especiais, tornando obrigatória a
contribuição previdenciária de forma individual e não sobre a comercialização como acontece hoje; e ampliação do tempo de
contribuição para 25 anos, garantindo alíquota reduzida, numa clara equiparação ao trabalhador urbano em termos de carência para
acessar o benefício. Caso essa medida continuasse proposta, afetaria de modo significativo os trabalhadores do campo assim como
os demais segurados especiais, que provavelmente teriam dificuldades para contribuir individualmente uma vez que trabalham em
regime de economia familiar, majoritariamente possuem baixa renda e vivem diante das oscilações da produção agrícola e da disputa
com o agronegócio, dificultando ainda mais suas condições de vida e sobrevivência. Podemos afirmar que a retirada dessa proposta
na Emenda Aglutinativa constitui-se um ganho para essa categoria de segurados.

ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO (%)
ANO URBANO RURAL TOTAL
2013 40,70% 36,00% 39,90%
2014 43,80% 38,80% 42,90%
2015 46,90% 48,00% 46,90%

Tabela 9

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

Com relação aos dados referentes à esperança de vida ao nascer (tabela 10), podemos visualizar que nos anos de 2013 a 2016
houve um pequeno crescimento nos números para ambos os grupos, sendo que, no mesmo período, as mulheres mantêm a
expectativa de vida acima a dos homens, chegando em 2016 a 79,4 anos, enquanto os homens atingem 72,2anos, um saldo positivo
de 7,2 anos para as mulheres. Em uma notícia publicada por David Robson no site de notícias BBC NEWS BRASIL (2015), diversas
hipóteses explicam o fato de as mulheres viverem mais que os homens, as quais levam em consideração o campo social e o estilo de
vida das mulheres, considerados mais saudáveis que os dos homens, por fazerem menos uso de tabagismo e bebidas alcoólicas.

Outra modificação proposta na PEC 287 refere-se à pensão por morte, vedando-se o recebimento de mais de uma pensão por morte
deixada por cônjuge ou companheiro, além de estabelecer cotas para os cônjuges e dependentes, delimitando o limite máximo dos
benefícios do RGPS, sendo o valor equivalente a uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10% por dependente, até o limite
de 100%, de modo que no caso de haver mais de cinco filhos, a cota de 100% não poderá ser ultrapassada. Tal situação afeta
principalmente as mulheres, considerando-se a expectativa de vida citada anteriormente.

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER
ANO HOMENS MULHERES
2013 71,2 78,5
2014 71,6 78,8
2015 71,9 79,1
2016 72,2 79,4

Tabela 10

Fonte: Os Autores, com base nos dados dos AEPS 2013 a 2016.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática pesquisada aborda uma discussão amplamente atual no cenário da sociedade brasileira, com a perspectiva de aprovação
da PEC 287/2016. Dos dados apresentados, verificamos que há o predomínio de contribuições previdenciárias de trabalhadores
vinculados ao mercado formal; apesar do aumento no valor das remunerações, houve um tímido crescimento dos vínculos das
trabalhadoras, com predomínio do sexo masculino. O número de segurados é em média 70.487.519.667, considerado o período em
análise.
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Observamos que na categoria “outros contribuintes” há preponderância das mulheres, o que confirma a dificuldade de inserção das
trabalhadoras brasileiras em vínculos formais, sendo numericamente mais desprotegidas e com remunerações mais baixas.

A PEC 287/2016 prevê o aumento da idade para requerer e gozar da aposentadoria por idade, dos professores e dos trabalhadores
que exercem suas atividades sob a exposição a agentes nocivos; limita a duração e estabelece cotas para os cônjuges e
dependentes no que se refere à pensão por morte, o que atinge mais fortemente as mulheres, considerando que, de acordo com os
dados do IBGE (2016), os homens possuem 7,2 anos de vida a menos que elas.

Ademais, as alterações propostas com relação ao aumento da idade dos professores, aos critérios de acesso para aposentadoria
especial e por tempo de contribuição atingem a todo o universo dos trabalhadores, impondo regras mais rígidas que podem impedir
que estes gozem de benefícios no momento em que estiverem incapacitados para o trabalho e que tenham o tempo de usufruto dos
mesmos reduzido.

Mais uma vez, reafirmamos que essas alterações atingirão mais fortemente as mulheres, não obstante estejam em menor percentual
vinculadas ao mercado de trabalho formal, com a expectativa de vida dos homens reduzida, se tornariam as principais beneficiárias
de pensões por morte, porém caso a PEC seja aprovada reduzirá a qualidade de vida dessas mulheres beneficiárias que deverão
optar por um dos benefícios, aposentadoria ou pensão, caso a renda ultrapasse o valor de dois salários-mínimos, além da redução
da cota da pensão para 50%. Sem contar que a docência é uma profissão exercida majoritariamente pelas mulheres.

Os dados aqui encontrados nos oferecem “pistas” sobre a atual condição dos trabalhadores brasileiros e como estes serão afetados
pela PEC 287/2016. De acordo com os dados do IBGE e dos AEPS, a população do Brasil aumentou gradativamente, todavia o
número de contribuintes foi diminuindo nos anos pesquisados. O quadro se revela ainda mais grave, pois ao analisarmos a situação
dos segurados do RGPS, caso a PEC 287/2016 seja aprovada, milhares de trabalhadores podem ser impedidos de gozar a plenitude
de seus direitos. Dito isto, concluímos que nossa hipótese: “a proposta de contrarreforma do Governo Temer restringirá o acesso dos
trabalhadores filiados ao RGPS aos direitos previdenciários”, foi confirmada; o que torna imperativo uma ampla discussão e ações da
sociedade civil, dos movimentos e entidades representativas das categorias profissionais, contra as medidas propostas, a fim de
realmente resguardar a cidadania e os direitos previdenciários arduamente conquistados pelos trabalhadores.
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[1]De acordo com dados do IBGE e da PNAD, em 2003 o desemprego no Brasil era de 2,6 milhões, 10 anos depois, em 2013 chegou
a 1,3 milhões, com uma queda de 49,5%. Contudo, em 2014 o desemprego chegou em 6,8 milhões; em 2015 cresceu 27,3% em
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