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Resumo: Dados estilizados da PNAD e de registros administrativos revelam que na última
década o país experimentou melhoras nos principais indicadores laborais e previdenciários.
Como uma parcela importante dos trabalhadores segue excluída do sistema previdenciário
(grupo onde se destacam os trabalhadores independentes), o Governo Federal implantou
medidas de inclusão previdenciária direcionadas aos autônomos. Alguns estudos já se
debruçaram sobre estas medidas e cada um, dentro de seu escopo, apresentou evidências de
contribuições efetivas destas para os resultados positivos acumulados no período analisado.
Ainda que não tenha sido o objetivo deste artigo estabelecer um nexo causal, nota-se de fato
que, em um cenário de elevação generalizada da cobertura, os diferenciais registrados em
favor deste grupo parecem positivos. Em qualquer dos casos, a proporção de trabalhadores
com evolução errática de seus aportes é elevada e coloca à prova a efetividade da cobertura no
momento da concessão de benefícios. Os resultados sugerem que as políticas públicas
voltadas à expansão da cobertura acrescentem a seus objetivos, para além do aumento no
número de inscritos e na proporção de contribuintes, o incremento na densidade contributiva
dos segurados.

Cobertura e Padrão da Inserção Previdenciária dos Trabalhadores Autônomos no
Âmbito no Regime Geral de Previdência Social

Na última década o Brasil experimentoumelhoras significativas dos principais

indicadores laborais e previdenciários, fenômeno observado tanto por meio de levantamentos

censitários e amostrais quanto a partir de registros administrativos do Governo Federal. As

bases de dados do Ministério da Previdência Social (MPS) e do Ministério do Trabalho e

Emprego (MTE) não deixam dúvidas quanto a isso: o primeiro registrou aumento expressivo

no volume de contribuintes; o segundo acumulou recordes (quase que sucessivos) nos saldos

entre admitidos e desligados e, conseqüentemente, no estoque de ocupados formais.

Os levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

reverberam estes resultados: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em

suas várias edições, confirma a expansão do emprego formal e o aumento do grau de proteção

previdenciária da população ocupada. Este fenômeno inclusive esteve atrelado a uma

expansão da proporção de contribuintes entre os trabalhadores ditos independentes

(trabalhadores por conta-própria e empregadores) e os informais (aqui tomados como os

empregados e empregados domésticos sem vínculo registradoem Carteira de Trabalho).

Ocorre que uma parcela importante da classe trabalhadora, em razão de desemprego

ou ocupação precária, segue excluída do sistema previdenciário. Neste grupo se destacam os
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trabalhadores independentes, foco deste artigo. Nesse contexto, o propósito deste trabalho é

delinear o padrão de inserção previdenciária da população autonomamente ocupada nas

últimas décadas, bem como tentar identificar indícios da resposta dos participantes deste

mercado às medidas de inclusão previdenciária implantadas mais recentemente pelo Governo

Federal e compreender as alternativas e obstáculos para a continuidade deste movimento de

aumento da cobertura social pelo qual passa o país.

Citando apenas as ações direcionadas aos autônomos, foram três as medidas mais

relevantes implantadas na última década: (i) a equiparação de Contribuintes Individuais (CI -

Pessoas Físicas) a Empregados, quando aqueles prestam serviços a empresas, medida de

2003, que, dentre outras coisas, tornou obrigatória a retenção da contribuição individual

devida pelo autônomo contratado; (ii) a instituição do Plano Simplificado de Inclusão

Previdenciária, em 2006, medida que reduziu (de 20% para 11%) a alíquota de CI recolhendo

sobre o valor do Piso Previdenciário; e, (iii) a criação da figura do Microempreendedor

Individual (MEI), em 2007, que caracteriza a pessoa que trabalha por conta própria e que se

legaliza como pequeno empresário.1

Espera-se traçar um retrato da inserção previdenciária deste grupo e assim contribuir

para o entendimento dos caminhos e dos limites para a expansão da proteção social pela via

contributiva direta (recentemente, marcada por forte viés semi-contributivo), ainda que aquise

trate tão somente da identificação de indícios e hipóteses acerca dos possíveis efeitos destas

medidas de inclusão previdenciária (não sendo o propósito aqui o estabelecimento de relações

causais).2O artigo se valerá de dados estilizados extraídos da PNAD (1992-2013) e de

registros administrativos do MPS (1997-2013).3

Evolução Recente da Cobertura Previdenciária Brasileira
De acordo com a PNAD, em 2013 existiam no país 91,99 milhões de ocupados com

idade entre 16 e 64 anos. Este contingente, quando contraposto ao subgrupo de 58,53 milhões

1Grosso modo, para ser MEI, o trabalhador pode faturar até R$ 60 mil no ano e ter um empregado que receba o
salário mínimo (SM) ou o piso da categoria. Entre as vantagens está o registro no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de
notas fiscais. O MEI é enquadrado no Simples Nacional e fica isento de tributos federais, pagando apenas um
valor fixo mensal (atualizada anualmente, de acordo com o SM), conforme o setor de atividade, que será
destinado à Previdência Social e ao ICMS ou ao ISS. Os benefíciosprevidenciários são limitados ao SM.
2Em 1994, 2000 e 2010 a PNAD não foi a campo.Como até 2003 a PNAD não incluía as áreas rurais da Região
Norte, salvo de Tocantins, optou-se pelo uso de séries históricas harmonizadas, que consideram apenas as
variáveis e coberturas geográficas presentes em todas as edições utilizadas.
3 Comoos menores de 16 anos (salvo aprendizes) não podem legalmente contribuir para o RGPSe os maiores de
64 anos dificilmente começarão a fazê-lo (pois, nessa idade, dificilmente atingirão as carências paraos
benefícios planejados), a análise fica restrita ao grupo de ocupados com idade entre 16 e 64 anos.
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que se declaravam contribuintes da Previdência Social, nesta mesma faixa etária, resulta em

uma taxa de cobertura de 63,6% para aquele ano. Este indicador, que, a rigor, mede o grau de

formalidade previdenciária entre os trabalhadores ocupados brasileiros, supera o indicador de

formalidade trabalhista (54,4%), tomado como a proporção de ocupados com vinculo formal

de emprego (ocupados nas posições de empregados ou trabalhadores domésticos com contrato

de trabalho registrado, além de empregadores).

Após um longo período de quedas consecutivas na taxa de cobertura dos ocupados

(Ocupados Contribuintes/PEA Ocupada), passou-se a observar uma tendência de reversão

desta tendência negativa, ainda que o indicador agregado tenha sempre ocultado diferenças

marcantes com respeito a diversos elementos – por exemplo, no tocante ao gênero, raça/cor e

à posição na ocupação ocupada pelos trabalhadores. Em termos agregados, a proporção de

contribuintes avançou de maneira consistente no período 2003-2013: partindo-se de 2002, ano

em que se observou o pior resultado da série, a cobertura previdenciária aumentou em 16,2

pontos percentuais, chegando a 64,4% em 2013 – melhor resultado da série.

Gráfico 1: Taxas de Contribuição e de Proteção Previdenciária da População Ocupada (16 a
64 anos) – 1992 a 2013

Fonte: PNAD/IBGE (vários anos). Elaboração própria. Obs.: Exclusive áreas rurais da Região Norte (salvo Tocantins).

Tomando-se como conceito de informalidade trabalhista a ocupação em posições sem

vínculos trabalhistas formalizados, a medida desse problema pode ser auferida como a

proporção de ocupados na condição de autônomos (Trabalhadores por Conta-Própria),

empregados sem carteira (Domésticos ou não) e não remunerados (não remunerados,

trabalhadores ocupados na construção para o próprio uso e trabalhadores ocupados na

produção para o próprio consumo). Este segmento da população ocupada ainda é bastante

importante no país, respondendo por cerca de 44% do total de postos de trabalho informados

na PNAD 2013 (sempre com o filtro etário previamente definido, de idade entre 16 e 64

anos), mas que seu peso já foi substancialmente maior (1992: 55,6%; 2003: 54,9%).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Proteção - Total 66,7 65,6 65,0 64,3 64,2 63,8 63,3 62,8 62,1 62,9 63,0 63,8 64,5 65,5 66,3 67,4 70,8 71,6 72,7
Contribuição - Total 49,4 48,7 48,4 49,3 48,7 48,1 47,2 49,0 48,2 49,3 50,1 50,9 52,4 54,1 55,6 57,1 61,9 63,3 64,4
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Gráfico 2: Composição da PEA Ocupada com idade entre 16 e 64 anos, segundo Posições na
Ocupação – 1992 a 2013

Fonte: PNAD/IBGE 1992-2013. Elaboração própria. Obs.: Exclusive áreas rurais da Região Norte (salvo Tocantins).

Para além dos efeitos diretos sobre o segmento do mercado de trabalho vinculado aos

setores mais estruturados da economia brasileira, a melhoria do cenário econômico e a

resposta positiva do mercado de trabalho formal também favoreceram a redução da

“informalidade previdenciária” por meio da elevação do rendimento real médio no país

(Gráfico 3). O aumento do nível de emprego observado nos últimos anos, embora muito

atrelado à ocupação registrada em carteira de trabalho, pressionou o rendimento do trabalho

para cima, mesmo entre os informalmente ocupados.

Gráfico 3: Evolução do Rendimento Real Médio, segundo Posição na Ocupação – 1992-2013

Fonte: Série Histórica IBGE - INPC; PNAD 1992-2013. Elaboração própria. Obs.: Exclusive área rural da Região Norte (salvo Tocantins).

De fato, há que se considerar os efeitos multiplicadores do crescimento econômico

sobre a economia como um todo, dadas as conhecidas interações entre os setores formal e

informal da economia, fenômeno que também pode ter contribuído para a melhoria da

capacidade contributiva de empregados informais e trabalhadores por conta-própria. Daí
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resulta que, para além do incremento na formalidade trabalhista, houve um movimento de

redução da informalidade previdenciária entre aqueles não absorvidos pelo mercado de

trabalho formal, ainda que este movimento se mostre bem mais sutil e pouco homogêneo

entre as distintas posições na ocupação consideradas.

Grosso modo, portanto, pode-se dizer que na primeira metade da série 1992-2013

houve uma ligeira retração na taxa de contribuição previdenciária total, determinada por uma

diminuição na proporção de contribuintes entre empregados, trabalhadores por conta própria e

empregadores. Na segunda metade desta série, a expansão da formalização trabalhista entre os

empregados e da formalização previdenciária entre os trabalhadores autônomos, explica a

recuperação do indicador global de proteção previdenciária a partir de 2003.

Muito embora os dados analisados sugiram que o bom momento experimentado pela

economia brasileira na última década tenha sido a força motriz por trás desta melhoria dos

indicadores de cobertura do RGPS, há que se considerar um possível efeito das diversas

medidas facilitadoras (ou fomentadoras) do processo de inclusão previdenciária implantadas

no período, as quais tendem a beneficiar principalmente os trabalhadores urbanos, tanto pela

composição censitária da população ocupada como em razão da natureza das atividades

desenvolvidas pelos trabalhadores focalizados prioritariamente nestas iniciativas.

Evolução Recente da Cobertura Previdenciária entre os Trabalhadores Autônomos
(Trabalhadores por Conta-Própria e Empreendedores)

Segundo a PNAD 2013, existem no Brasil cerca de 21,8 milhões de trabalhadores

autônomos (23,7% da PEA Ocupada), sendo que, deste total, 18,4 milhões (84,4%) se

declaram trabalhadores por conta-própria e 3,4 milhões (15,6%) se classificam como

empregadores. Dentro do grupo, nem todos cumprem os requisitos para integrar o público-

alvo legalmente delimitado como possível aderente aos novos planos de formalização -

especialmente no caso do MEI, que fixa um limite máximo de renda ao ano. Sabe-se que não

apenas estes trabalhadores, mas, como já mencionado, diversas outras categorias (por

exemplo, indivíduos desobrigados a contribuir, como desempregados e inativos) podem aderir

a estas iniciativas, dadas as dificuldades óbvias de se verificar os requisitos de elegibilidade.

Em que pesem estas generalizações, cabe ressaltar ainda que o universo dos

autônomos não é homogêneo: para além das disparidades entre estes e os demais

trabalhadores, há diferenças marcantes entre os integrantes do próprio grupo e de seus

subgrupos – os chamados Trabalhadores por Conta-Própria (pessoa que trabalhava
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explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, sem ter empregado e

contando, ou não, com a ajuda de trabalhador não remunerado) e os Empregadores (pessoa

que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, com pelo menos um empregado).

Com respeito aos autônomos em geral (trabalhadores por conta-própria e

empreendedores), para além dos indicadores de cobertura (ocupados contribuintes/PEA

Ocupada) e de proteção previdenciária (contribuintes do RGPS e de RPPS, Segurados

Especiais e/ou beneficiários da Previdência Social, ainda que não sejam contribuintes/PEA

Ocupada), convém adicionar outro, que considera a formalidade dos estabelecimentos nos

quais estão inseridos os trabalhadores (autônomos ocupados em estabelecimentos

formais/total de ocupados). Os trabalhadores por conta-própria tendem a possuir menor nível

de proteção, de cobertura e de formalidade em seus locais de trabalho, estando sub-

representados no contingente de ocupados abarcados pelos mecanismos tradicionais de

suporte trabalhista e previdenciário (Gráficos 4, 5 e 6).Em ambos os grupos que compõem o

universo dos autônomos (trabalhadores por conta-própria e empregadores), todavia, houve

melhora no conjunto de indicadores de formalidade, sendo que, como entre os conta-própria o

avanço foi mais significativo, os diferenciais diminuíram no tempo.

As medidas de inclusão citadas anteriormente parecem ter-se orientado muito pelas

vulnerabilidades social e econômica (normalmente relacionadas) que tendem a limitar a

adesão de autônomos, especialmente porque neste grupo estão sobre-representados os

indivíduos de baixa escolaridade, baixos rendimentos e baixa renda familiar per capita. Daí

parece compreensível que as medidas legais adotadas (exceto a Retenção Obrigatória) tenham

incorporado a seu desenho um forte viés redistributivo, onde as alíquotas contributivas são

bastante inferiores às alíquotas gerais com as quais se deparam os demais segurados (e, que

em tese, seriam as necessárias para o adequado financiamento de seus benefícios).

Ademais, em que pese esse ponto fundamental em comum, estas medidas precisaram

focalizar públicos ligeiramente distintos: a Retenção Obrigatória afeta todos os autônomos

que prestam serviços a empresas, possuindo potencial para impactar ocupados com variados

perfis socioeconômicos; enquanto o PSPS e o MEI focalizam autônomos de baixos

rendimentos que, respectivamente, atuam individualmente em atividades de menor porte ou

possuem aspirações empreendedoras.4

4 No caso do PSPS, a redução da alíquota de 20% para 11% pretendeu atrair os autônomos não contribuintes
com alguma (ainda que limitada) condição de contribuir, ainda que sabidamente tal medida pudesse estimular a
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Gráficos 4, 5 e 6: Formalidade do Estabelecimento, Cobertura e Proteção Previdenciária de
Autônomos entre 16-64 anos, por Tipo de Autônomo – 2004 a 2013 -

Fonte: PNAD/IBGE – 2004-2013. Elaboração própria.Obs.: Série completa (Brasil), incluindo todas as áreas rurais da Região Norte.

Em termos gerais, com respeito ao MEI e ao PSPS, dever-se-ia esperar uma adesão

maior nos gruposde menor rendimento e nas faixas etárias intermediárias (30-50 anos), para

os quais ainda faria sentido começar a contribuir ou seguir contribuindo a um custo menor –

tomando-se em conta a carência contributiva mínima (15 anos, para a Aposentadoria por

Idade) e o fato de que, no Brasil, os trabalhadores com este perfil socioeconômico tendem a se

preocupar menos com os benefícios de risco e a valorizar mais os benefícios programados.

Isso decorre, em parte, de certa miopia, que os leva a considerar mais comumente um

horizonte de curto prazo (por vezes, motivados por acesso imperfeito à informação), mas

também a limitações econômicas que elevam a taxa de desconto intertemporal.

migração dos então já contribuintes em outras categorias. Embora seja um plano focado nos autônomos (e não
nos ditos informais), na prática tende a ser impossível diferenciá-los.
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Mais precisamente, os trabalhadores autônomos e (ainda que indevidamente) os

empregados informais (domésticos ou vinculados a pessoas jurídicas, formais ou informais),

com baixo rendimento (entre 1 e 2 salários mínimos), idade próxima aos 45 anos (mulheres) e

50 anos (homens) e comportamento avesso ao risco tenderiam a se constituir no grupo com

maior potencial de adesão ao Plano Simplificado de Inclusão e ao MEI, ainda que para este

ultimo outras variáveis relevantes (não disponíveis aqui, como as relacionadas ao

comportamento empreendedor) desempenhem importante papel.

De todo modo, tomando-se como indicador a proporção de trabalhadores que

contribuem para a Previdência, os dados confirmam que, após anos de involução no início da

série histórica harmonizada (principalmente, entre 1992 e 1999), houve uma recuperação

generalizada do indicador global de cobertura previdenciária, fenômeno fortemente associado

à formalização das relações de trabalho (notadamente, entre os empregados em atividade no

setor privado da economia) e à expansão da taxa de cobertura em todas as categorias

consideradas de trabalhadores ditos independentes ou informais. A abertura do indicador de

taxa de cobertura segundo posições na ocupação reforça estas percepções.

Gráfico 7: Taxa de Contribuição Previdenciária da População Ocupada no Setor Privado,
segundo Posição na Ocupação (16 a 64 anos) – 1992 a 2013

Fonte: PNAD/IBGE (vários anos). Elaboração própria.Obs.: Considerando-se todos os ocupados (inclusive os Militares e os Estatutários).

O grupo dos trabalhadores por conta-própria, desde 2003, esboça uma recuperação de

sua taxa de cobertura, fenômeno claramente intensificado nos anos mais recentes. Situação

análoga, salvo por algumas oscilações erráticas na série histórica, foi observada entre os

empregadores. Estes dois últimos segmentos, conjuntamente, configuram o universo de

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Empregados 69,1 67,9 68,4 67,7 67,9 66,9 66,4 67,2 66,7 67,9 68,1 69,7 70,1 72,2 73,6 75,0 78,8 79,1 79,9

Trabalhadores Domésticos 22,3 21,4 23,6 26,6 26,8 28,0 28,4 29,7 29,3 30,4 29,2 30,0 30,8 31,8 31,4 32,7 37,4 39,0 41,8

Trabalhadores por Conta-Própria 20,8 20,7 18,9 20,1 18,7 16,9 16,8 15,6 14,5 15,5 15,4 15,7 16,7 17,7 16,6 18,2 24,2 25,8 27,2

Empregadores 67,6 67,1 67,9 67,4 64,7 62,8 61,8 60,1 57,4 60,7 60,0 60,2 61,6 60,5 58,1 61,0 68,4 68,9 71,7
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potenciais beneficiários das medidas de formalização previdenciária implantadas na década

2003-2013.Ressalte-se que tanto para o MEI quanto para o PSPS, a fixação do dos salários de

contribuição e benefício em um SM tende a restringir a participação dos trabalhadores com

rendimento inferior ou muito superior. Entre os primeiros essa participação tenderia a ser, de

todo modo, pequena, dado sua baixa capacidade contributiva. A atratividade maior seria para

aqueles com rendimento igual ou próximo a um SM, decrescendo a partir daí – uma vez que,

com o aumento dos rendimentos, cresceria a desproporcionalidade entre os vencimentos na

vida ativa e aqueles que viriam a receber, quando inativos.

Nos Gráficos 8, 9, 10 e 11, pode-se identificar o momento temporal em que a PNAD

pôde passar a captar os possíveis efeitos de cada uma das medidas de inclusão consideradas,

tendo em vista que a Pesquisa é realizada anualmente no mês de setembro: 2003 - retenção e

repasse ao RGPS da contribuição dos autônomos prestadores de serviços a pessoas jurídicas

(Início da Vigência: Abril/2003); 2007 - Plano Simplificado (Início da Vigência: Abril/2007);

e, 2009 – MEI (Início da Vigência: Julho/2009). Grosso modo, confirma-se aqui que o

aumento da cobertura previdenciária se deu para todas as categorias consideradas, bem como

em praticamente todas as faixas de rendimento do trabalho, mas também que esta tendência já

era observada anteriormente à implantação de qualquer das medidas direcionadas aos

autônomos, dificultando a identificação de efeito-causal.

Por outro lado, os referidos gráficos, construídos tomando-se como referência o ano de

2002 (ano-base (2002 = Base 100), em que nenhuma medida havia sido implantada) sugerem

que, para todas as categorias, as maiores variações na taxa de cobertura se deram nas faixas de

rendimento mais baixos (normalmente associadas a trabalhadores mais vulneráveis e situados

nas franjas da informalidade). Via de regra, nota-se que, exceções feitas aos Empregadores

(grupo ainda mais heterogêneo e com comportamento menos padronizado e previsível) e a

eventuais variações provocadas por efeitos estatísticos (associadas a questões amostrais,

basicamente)5, no período 2002-2006 o aumento na cobertura se deu paulatinamente, sem

alterações muito abruptas de um ano a outro e, principalmente, sem grandes diferenças no

ritmo de expansão por faixas de rendimento (ao menos entre os trabalhadores por conta-

própria, alvo da medida de 2003, de retenção obrigatória da contribuição devida pelo CI

prestador de serviços a Pessoas Jurídicas).

5A PNAD se vale de uma amostra selecionada para ser representativa de questões mais amplas. Quanto mais
específicos e detalhados os cruzamentos de variáveis, maiores as possibilidades de que se observem resultados
aparentemente pouco consistentes. Por essa razão, variações anuais calculadas para segmentos populacionais
muito específicos devem ser analisadas com cautela, devendo ser dado maior peso às tendências temporais.
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Gráficos 8, 9, 10 e 11: Taxa de Cobertura dos Trabalhadores Informais e Independentes,
segundo Posição na Ocupação (Idade entre 16 e 64 anos; Rendimento no Trabalho Principal

de até 5 SM)6 – 2002 a 2013 (2002: Base 100)

Fonte: PNAD/IBGE – Vários anos. Elaboração própria.

Após 2006, as maiores variações foram observadas entre os trabalhadores que recebem

até 2 SM, justamente os valor em torno do qual se esperava maior adesão aos novos planos

previdenciários (instituídos em 2007 e em 2009). Entre os trabalhadores por conta-própria

(autônomos em atividades normalmente menos estruturadas) e os empregados sem carteira

(informais), o fenômeno foi ainda mais expressivo para aqueles com rendimento mensal de

até 1SM, valor equivalente ao benefício monetário (definido) previsto nos novos planos

(implicando uma possível taxa de reposição de 100%).7 Dos 4 grupos considerados, apenas

entre os Empregadores não houve um descolamento das curvas correspondentes à evolução da

taxa de cobertura nas faixas de rendimento iguais ou inferiores a 1 salário mínimo.

Não obstante estas evidências, os resultados mencionados não podem ser diretamente

atribuídos às políticas de inclusão de trabalhadores no RGPS, uma vez que a melhoria na

cobertura previdenciária se deu para a ampla maioria dos trabalhadores (não apenas para

aqueles focalizados pelas medidas avaliadas) e que diversos fatores sabidamente conspiraram

nesta direção. Sem qualquer pretensão de exaurir os possíveis fatores explicativos destes

6 As faixas superiores a 5 salário mínimos mensais foram desconsideradas porque, ao menos para as categorias
mais vulneráveis (como a dos trabalhadores domésticos informais) a evolução é demasiado errática para que
daí se extraia qualquer padrão passível de análise. Ademais, tais faixas tendem a estar bastante acima do
rendimento máximo dos potenciais beneficiários das medidas aqui avaliadas.
7 Grosso modo, entende-se como Taxa de Reposição a relação entre o valor dos rendimentos do trabalho no
período de atividade (e contribuição) e o valor do benefício previdenciário recebido na inatividade.
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movimentos, pode-se citar alguns elementos que contribuíram para a melhoria recente no grau

de cobertura. O primeiro deles é a melhoria do rendimento real do trabalho, particularmente

importante para os trabalhadores independentes, para os quais a cotização, embora

obrigatória, termina sendo uma decisão discricionária e muito atrelada ao peso do rendimento.

A este contexto deve-se somar a política de valorização do Salário Mínimo (com seus

conhecidos efeitos no mercado informal),8 força que atuou simultaneamente contra

(aumentando o custo real da cotização previdenciária) e a favor (aumentando a capacidade

contributiva dos desprotegidos) da expansão da proporção contribuintes, favorecendo a

convergência dos recolhimentos para o valor do piso contributivo. Estes elementos, relativos à

evolução da capacidade contributiva dos trabalhadores, estão associados ao momento

favorável vivido pela economia no período e a seus rebatimentos positivos no mercado de

trabalho. Houve expansão no nível de emprego, uma conseqüente redução no volume

excedente de mão-de-obra e um natural aumento no poder de barganha do trabalhador,

resultando em melhorias no rendimento e no acesso a direitos trabalhistas e previdenciários.

Ressalte-se, ademais, que essa formalização expressiva das relações trabalhistas no

período pós-2002 pode ter afetado adversamente as políticas de inclusão de autônomos. No

Brasil, a iniciativa empreendedora (natureza essencial da atividade dos trabalhadores por

conta-própria e empregadores) advém não tanto da vontade de empreender e da pouca aversão

ao risco, mas sim da falta de oportunidades no segmento mais estruturado do mercado de

trabalho. Esse fator, somado a um eventual viés no perfil de informais com maior

probabilidade de absorção pelo segmento formal, pode resultar em redução da efetividade das

políticas de expansão da cobertura entre autônomos. Isso porque, quanto maior a absorção de

trabalhadores independentes pelo mercado formal, menor tende a ser a probabilidade de

cotização dos autônomos remanescentes (supondo que se confirme a lógica de que estes

sejam preteridos por serem mais vulneráveis e reunirem características que dificultam a

alocação formal e, analogamente, a probabilidade de inclusão pela via contributiva).

Ainda que possivelmente com menor impacto direto, cabe mencionar ainda o aumento

do nível médio de educação e de conscientização da população ocupada acerca da importância

da Previdência Social, bem como o maior acesso à informação concernente a direitos e

deveres trabalhistas e previdenciários, por parte de trabalhadores e empregadores. Neste

8Com frequência, mesmo nos setores menos estruturados do mercado de trabalho brasileiro, os benefícios legais
(como o piso salarial) tendem a ser estendidos aos empregados informais, residindo a diferença principal nas
obrigações fiscais devidas ao governo (neste caso, evadidas).
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ultimo caso, também cumpre ressaltar a melhoria das ferramentas (inclusive tecnológicas) e

estratégias empregadas na fiscalização trabalhista e previdenciária, que tiveram alcance e

efetividade incrementados na última década (dificultando cada vez mais a contratação sem

registro formal e/ou a evasão de contribuições sociais).

Há, por fim, o aumento da idade média da população (envelhecimento populacional),

que aumenta a atratividade do RGPS, em um contexto que a proteção previdenciária no Brasil

ainda segue bastante atrelada a aposentadoria e à sua modalidade por idade, já que o público-

alvo da medida tende a apresentar trajetória laboral errática, caracterizada pela ocupação em

postos de trabalho de pouca qualidade (baixos rendimentos e acesso restrito a mecanismo de

proteção social e trabalhista), o que reduz as chances que venham a aposentar-se por tempo de

contribuição (espécie de aposentadoria que não exige idade mínima, apenas o cumprimento da

carência contributiva especifica para homens (35 anos de cotização) e mulheres (30 anos)).

Em que pesem estas ressalvas, as medidas de inclusão avaliadas neste trabalho já

passaram por algumas análises exploratórias, as quais registraram evidências de que

impactaram positivamente a inclusão de trabalhadores autônomos. As principais destas

análises estiveram focadas em diferentes aspectos da problemática da informalidade no

trabalho autônomo: por vezes, enfatizando a expansão no volume de contribuintes e/ou os

impactos sobre a decisão de contribuir para a Previdência Social (ou melhor, sobre a

probabilidade de adesão ao RGPS); em outras ocasiões, privilegiando o incentivo para a

atividade empreendedora e/ou para a formalização da mesma.

PEREIRA (2005), por exemplo, conclui que o contingente de contribuintes individuais

aumentou, significativamente, imediatamente após a entrada em vigor de duas medidas

administrativas: a Retenção de 11% relativa a Cessão de Mão-de-Obra9 e a Retenção de 11%

da contribuição pessoal devida pelas Pessoas Físicas Prestadoras de Serviços a Empresas (Lei

no. 10.666/2003). Vale destacar que, embora não tenha se utilizado de ferramentas capazes de

isolar o impacto das medidas entre si e dos efeitos de outros fatores (como, por exemplo,a

dinâmica econômica vivida pelo país e o comportamento do mercado de trabalho), o autor

parece sugerir que, entre 2003 e 2005 (período focalizado no estudo), não teriam ocorrido

fatos novos ou atípicos que impedissem a associação entre as mudanças administrativas

impostas e um impacto positivo sobre o nível de cobertura previdenciária.

9A partir de fevereiro de 1999, a empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra ou
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, passou a ter que reter 11% do valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e recolher à Previdência Social a importância retida.
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De fato, o número de CI vem aumentando significativamente desde a introdução

destas políticas, sendo que o volume de contribuintes cresceu principalmente entre 2002 e

2003 (Gráfico 12). Os indicadores comumente utilizados pelo MPS - número médio de

contribuintes10 e quantidade de contribuintes com ao menos uma cotização no ano – sugerem

uma expansão significativa no volume de segurados, expansão esta que, contrariamente à

suposição implícita de PEREIRA (2005), parece misturar-se a outros fatores e dificulta a

identificação de seus reflexos nos indicadores construídos a partir da PNAD.

Gráfico 12: Evolução na Quantidade Anual de Contribuintes Individuais do RGPS – 1997 a
2013

Fonte: SPS/MPS. Elaboração própria.

A razão disso pode estar no fato de que, quando utilizados outros critérios (como a

quantidade de segurados com ao menos 3ou com as 12 contribuições no ano), a variação na

massa de contribuintes - embora real e ainda importante – se mostra bem mais modesta.

Ademais, como visto, o ano de 2003 marca uma mudança de tendência generalizada no grau

de proteção e cobertura previdenciária, mudança essa vivenciada em praticamente todasas

posições na ocupação admitidas na PNAD.Assim, embora pareça correta a acepção de que

houve um aumento na quantidade de contribuintes, os registros administrativos consultados

sugerem cautela na elaboração de conclusões, tanto no tocante à magnitude deste fenômeno

quanto no tocante à qualquer relação causa-efeito. Os dados indicam que, embora a retenção

de 11% tenha se mostrado aparentemente efetiva para a contenção da evasão de contribuições

sociais (tornando bem mais dificultosa, para empresa e trabalhador, a evasão de tributos

previdenciários), a medida possivelmente produziu efeitos menos contundentes (ainda que

potencialmente positivos) sobre a densidade contributiva dos segurados.

10 Somatório do produto do número de contribuintes, segundo número de contribuições no ano, pelo número de
contribuições, divido por 12.
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Esta hipótese é reforçada pela evolução na proporção de contribuintes por faixas de

valor do salário-de-contribuição, valor sobre o qual o recolhimento mensal é realizado

(Gráfico 13). Entre 1997 e 2002, em média, apenas 2,8% dos CI recolhiam sobre valores

inferiores ao valor do piso previdenciário; entre 2003 e 2013, este percentual chegou a 15,1%.

Unicamente entre 2002 e 2003, esta proporção mais que triplica seu valor, mais um indício de

que o recolhimento compulsório, com certa freqüência, não é acompanhado da devida

complementação financeira (cabível quando o valor retido pelo contratante é inferior à

contribuição mínima, calculada sobre o SM) nem do recolhimento sistemático nos demais

meses em que a contribuição não é compulsória (quando a atividade do autônomo não inclui a

prestação de serviços a pessoas jurídicas, configurando a obrigatoriedade do pagamento da

cota patronal e da retenção da contribuição do trabalhador a seu serviço).

Gráfico 13: Evolução na Proporção de Contribuintes Individuais do RGPS por Faixas de
Valor do Salário-de-Contribuição – 1997 a 2013 – Em %

Fonte: SPS/MPS. Elaboração própria.

Com respeito aos efeitos produzidos pelo PSPS e pelo MEI, os dados apontam indícios

aparentemente alentadores. Desde 2007, referencia temporal que coincide com a implantação

dos novos planos previdenciários de baixo custo, tem aumentado expressivamente a

proporção de segurados recolhendo exatamente sobre o valor do piso previdenciário. Se

diversos fatores econômicos (já mencionados) podem ter favorecido esta convergência em

direção ao salário-de-contribuição de um salário mínimo, também podem ter contribuído os

planos de inclusão com benefício definido em um piso previdenciário: a inclusão e/ou

migração de segurados para estes planos pode explicar a paulatina expansão da concentração

de contribuintes individuais nesta faixa de salário-de-contribuição e de salário-de-benefício.

Como revela o Gráfico 14, a seguir, a adesão aos novos planos tem sidoprogressiva.

Em 2003, a queda abrupta nos recolhimentos por meio da Guia de Previdência Social (GPS)

foi mais do que compensada pelo aumento de recolhimentos por meio da Guia de

Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) – o primeiro
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documento é destinado a CI que atuam autonomamente, enquanto o segundo deve ser

obrigatoriamente utilizado por empregadores que contratam serviços prestadoozs por CI (em

quaisquer de suas suncategorias). O somatório das duas curvas revela variações anteriormente

justificadas, ainda que o peso de cada fator explicativo ainda precise ser melhor determinado.

Gráfico 14: Evolução na Quantidade de Contribuintes Individuais do RGPS por Tipo de
Segurado – 1997 a 2013

Fonte: SPS/MPS. Elaboração própria.

Ressalte-se que o somatório de GPS e GFIP não corresponde necessariamente ao total

de contribuintes, pois recolhimentos em nome de um mesmo contribuinte podem ser feitos,

simultaneamente, por mais de uma guia no mesmo mês de referência. Este pode ser o caso de

um CI que presta serviço para mais de uma empresa (implicando a emissão de mais de uma

GFIP em seu nome no mesmo mês) ou de um trabalhador que presta serviço e também

recolhe um complemento da contribuição por sua conta (implicando a emissão de uma GFIP e

uma GPS em seu nome, no mesmo mês), por exemplo. Isso dificulta a identificação de

mudanças de padrão nas curvas (CI-Normal e CI-GFIP) quando do início das novas

intervenções, inclusive por que os dados oriundos da GFIP podem incluir CI vinculados a

qualquer uma de suas subcategorias (mesmo as criadas pelo PSPS e pelo MEI).

O fato é que toda esta complexidade - determinada pela natureza e timing das

intervenções, mas também pelas limitações nos dados disponíveis - dificulta que se

identifiquem visualmente, a partir da implantação do PSPS e do MEI, mudanças claras de

patamar nas demais curvas (CI-Normal e CI-GFIP). Parte do efeito provocado por estas

intervenções no volume de contribuintes poderia ser explicada por uma eventual migração de

antigos contribuintes individuais para os planos mais econômicos, mas a simples

multiplicação de recolhimentos em nome de um mesmo contribuinte pode ocultar esse

fenômeno. Este movimento migratório, a julgar pelos números obtidos nos primeiros meses
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de implantação, pode ter sido mais expressivo para o PSPS. Ao final do sexto mês de

implantação, por exemplo, enquanto o MEI registrava 22,6 mil cotizantes, o PSPS contava

com 504,1 mil contribuintes. É possível que uma parcela desta primeira leva de incritos no

Plano Simplificado já pertencesse ao sistema e conhece melhor suas regras e as vantagens da

nova modalidade de contribuição.

Em que pese essa diferença de curtíssimo prazo, nota-se que o volume de MEI passou

em seguida a crescer mais rapidamente que o contingente de inscritos no PSPS, a tal ponto

que (mesmo havendo um intervalo temporal entre a implantação dos dois) a quantidade

mensal de contribuintes atualmente gira em torno da mesma grandeza. A expansão gradativa é

compatível com a expectativa de resultados de políticas voltadas a um publico relativamente

vulnerável, difuso e com diferentes graus de acesso a informação. Por já estarem inseridos no

sistema e possuírem algum grau de conhecimento sobre o mesmo, seria natural imaginar que

os primeiros ingressantes nos novos planos consistem em migrantes entre planos. As

eventuais inclusões, propriamente, tendem a ter ocorrido de forma ainda mais lenta e gradual,

na medida em que diminuiu a assimetria de informação.

Neste contexto, uma das possíveis explicações para a maior inclinação na curva

correspondente ao MEI (Gráfico 14) deriva do fato de que este programa recebeu foco

prioritário (em detrimento do PSPS) e foi massivamente publicizado em todo o país

[NAGAMINE & BARBOSA (2013)].  Ademais, também deve ter ajudado o fato de que a

alíquota previdenciária (antes fixada em 11% do Piso Previdenciário e idêntica para ambos os

planos) foi reduzida quase que à metade unicamente para os Microempreendedores

Individuais (atualmente correspondendo a 5% da mesma base de incidência).

Outro forte indício de bons resultados reside na evolução da correlação bruta entre o

indicador de formalidade previdenciária (proporção de contribuintes) e o indicador de

formalidade dos estabelecimentos pertencentes a autônomos (proporção de empreendimentos

com registro no CNPJ). Segundo CORSEUIL et al (2013), tal correlação é fundamental pois a

figura do MEI introduz incentivos conjuntos para o aumento da formalização em ambos os

conceitos: em caso de efetividade da política, a correlação entre as duas medidas de

formalidade deveria ter variado positivamente no período pós-2009.11E, com efeito, a

correlação entre estes dois indicadores de formalidade mostrou tendência de aumento para as

11 Como as primeiras inscrições no MEI datam de Agosto/2009, assume-se que a PNAD 2009 (realizada em
Setembro daquele ano) tenha captado eventuais efeitos da nova política de inclusão.
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duas categorias de empreendedores consideradas, sendo que de forma ainda mais acentuada

para os trabalhadores por conta própria. Em outros termos, pode-se dizer que o alcance de

uma modalidade de formalidade está mais associado ao alcance da outra: entre os

empregadores, esta correlação passou de 41,0%, em 2009, para 48,4%, em 2011; para os

trabalhadores por conta-própria, de 28,7% para 40,6%.

Gráfico 15: Evolução na Correlação Bruta entre Formalidade Previdenciária e Formalidade do
Empreendimento por Tipo de Segurado – 2009 a 2013 –

Fonte: PNAD/IBGE – Vários anos (2009-2013). Elaboração própria.

De todo modo, como as análises apresentadas até aqui se valemunicamente de fatos

estilizados gerais e indicadores agregados, não se pode afirmar - não sem análises adicionais,

apoiadas em ferramentas econométricas robustas e/ou baseadas em registros administrativos

que remontem o histórico laboral dos CI - em que medida estas variações resultam da

inclusão de novos trabalhadores (ou seja, se e em que medida os planos novos foram

suficientemente atrativos para angariar novas inscrições para o RGPS) ou da migração de

contribuintes dos planos de previdência convencionais para os planos customizados para os

autônomos com baixos rendimentos. Outras abordagens metodológicas são ainda mais

relevantes para que se afirme, com segurança, que as medidas de inclusão foram responsáveis

pelos fenômenos descritos nesta seção (ou, ao menos, que tenham sido catalisadores

importantes das mudanças de padrão observadas).

Com muitas destas preocupações em mente, FOGEL et al (2011) realizaram uma

avaliação metodologicamente rigorosa (baseada em diferenças-em-diferenças) a respeito do

Plano Simplificado de Previdência Social, e chegaram à conclusão de que, mesmo se

controlados outros fatores relevantes, um ano após sua implantação a medida efetivamente

elevou a probabilidade de os trabalhadores que ganham em torno de um salário mínimo

realizarem contribuição voluntária (no sentido de cotização autônoma, já que para o grupo a

contribuição é obrigatória). Este estudo, que se valeu ainda da estimativa do efeito do PSPS

(variação na probabilidade de contribuir) multiplicada pelo número de contribuições do grupo

28,7%
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tratado para mensurar o efeito sobre o número de contribuintes, corrobora o diagnóstico e a

expectativa de impacto do PSPS sobre a adesão dos trabalhadores autônomos de baixa renda.

No tocante ao MEI, CORSEUILet al (2013) argumentam que, embora existam

evidências quantitativas de que a política tenha afetado positivamente a contribuição para o

RGPS e contribuído  para incentivar a atividade empreendedora, há indícios de que esta esteja

também provocando efeitos indesejáveis, como: (i) a redução proposital da escala de

empreendimentos para que estes possam se enquadrar no programa; e, (ii) o uso da figura do

MEI, por parte de algumas empresas (em geral, de menor porte), para trocar uma relação de

trabalho assalariado por uma de prestação de serviços (situação favorecida pelo fato de que,

na prestação de serviços por um MEI, o contratante está dispensado de reter a contribuição do

segurado e de pagar a cota patronal, devida quando da contratação de qualquer outro CI).

Os autores ainda alegam que, apesar da melhoria na formalidade previdenciária, a

política parece não ter produzido efeitos sobre a formalização dos empreendimentos

(compreendida como o registro no CNPJ). Como a adesão ao MEI implica necessariamente a

legalização da atividade empreendedora, parece estranho outorgar ao programa um efeito e

não o outro. Mais precisamente, esta conclusão de CORSEUILet al (2013) pode indicar que

os resultados mensurados ocultam a mescla de efeitos do MEI e do PSPS. Este último (que se

ocupa apenas da dimensão previdenciária) não foi considerado na análise, quando

sabidamente compete com o primeiro pela preferência dos trabalhadores autônomos.

Se os dados da PNAD indicam aumento da cobertura entre autônomos, os registros

administrativos do MPS confirmam que o numerador deste indicador de fato cresceu no

período considerado.12 A quantidade absoluta de CI aumentou continuamente nas últimas

décadas, movimento natural em razão do crescimento vegetativo da população e de seus

efeitos no mercado de trabalho. A análise da série 1997-2013, contudo, revela mudanças

gritantes no padrão evolutivo desse grupo. Após volume e taxas de crescimento relativamente

constantes no período 1997-2002, o ano de 2003 traz alteraçõesimportantes: entre 1997 e

2002, a taxa média de crescimento foi inferior a 1% de variação no ano; apenas entre 2002 e

2003 (quando da implantação da Retenção Obrigatória), a quantidade total de contribuintes

aumentou em 63,0%. Desde então a categoria de CI sustenta esta tendência, experimentando

expansão continua de seu contingente, ainda que a desagregação por número de contribuições

anuais recomendecautela na análise.

12 Salvo informação em contrário, o total de contribuintes se refere ao total de contribuintes com ao menos um
recolhimento feito no ano.
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Gráfico 16: Evolução no Volume de Contribuintes Individuais do RGPS, segundo Número de
Cotizações no Ano – 1997 a 2013 – Em % (Base 100: 1997)

Fonte: SPS/MPS. Elaboração própria.

Até 2002, a quantidade de contribuintes crescia a taxas relativamente semelhantes e

constantes para todos os subgrupos identificados pelo número de recolhimentos realizados no

ano (mínimo de 1 e máximo de 12, obviamente). A partir de 2003 (inclusive), houve expansão

no volume de contribuintes em todos estes segmentos e também uma diferenciação no seu

ritmo de expansão anual. Se na primeira parte da serie as linhas relativas a estes subgrupos se

sobrepunham, na segunda parte estas se distanciaram e assumiram ritmos próprios de

evolução. Nos dois primeiros anos de introdução da Retenção, os índices se mostraram

particularmente erráticos e tornaram difícil a identificação de qualquer padrão.

A introdução do PSPS e do MEI também provocou mudanças na distribuição e na

evolução dos subgrupos de CI, mas para estas intervenções a magnitude do efeito foi mais

sutil, ao menos visualmente. Em comum, ambas compartilham como efeito uma expansão

muito mais expressiva nos segmentos com as menoresfrequências anuais de recolhimento: os

dois subgrupos que mais se descolaram dos demais foram aqueles onde os trabalhadores

contribuem 1 ou 2 vezes no ano, no máximo. Ressalte-se que o PSPS, dentre as três, parece

ser a intervenção que menos atuou na introdução de contribuintes esporádicos ao sistema.

Desde 2003, em termos agregados, houve aumento na dispersão das variáveis de

interesse, implicando redução no poder informativo (e do significado efetivo) de suas médias.

Mais concretamente, isso significa que o número médio de contribuintes - medida comumente

utilizada pelo MPS para estimação da quantidade se segurados cotizando regularmente para o

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 100,0% 76,7% 88,9% 91,7% 95,0% 89,5% 281,7% 333,5% 365,3% 386,2% 430,1% 490,1% 505,9% 548,9% 577,6% 580,0% 532,0%

2 100,0% 80,0% 95,0% 100,4% 95,4% 94,7% 238,6% 269,8% 279,7% 283,2% 305,3% 343,1% 331,4% 398,9% 398,5% 403,6% 410,7%

3 100,0% 81,1% 101,7% 105,1% 95,4% 109,1% 244,3% 228,2% 236,5% 243,3% 267,2% 278,3% 278,5% 331,3% 334,8% 345,7% 365,9%

4 100,0% 79,4% 99,0% 102,2% 95,4% 110,9% 232,5% 226,0% 217,4% 222,1% 234,5% 254,8% 250,6% 291,6% 311,3% 306,6% 331,0%

5 100,0% 78,9% 99,4% 102,1% 98,7% 107,2% 200,9% 205,6% 195,4% 201,4% 214,5% 231,0% 231,4% 269,6% 292,0% 293,1% 311,3%

6 100,0% 74,1% 99,1% 98,8% 154,1% 147,6% 189,9% 188,4% 170,4% 180,1% 193,6% 202,6% 204,8% 236,2% 268,5% 264,8% 280,9%

7 100,0% 65,7% 71,4% 99,1% 81,0% 83,3% 210,0% 161,2% 162,9% 164,1% 172,8% 177,8% 182,0% 207,1% 244,4% 231,9% 246,5%

8 100,0% 73,2% 93,7% 106,6% 87,3% 92,7% 308,2% 173,9% 187,7% 183,3% 190,1% 194,6% 199,7% 231,7% 249,9% 263,4% 280,3%

9 100,0% 74,2% 102,5% 91,7% 84,0% 98,1% 454,3% 170,8% 175,2% 176,2% 183,3% 189,9% 193,7% 220,8% 239,9% 252,6% 275,9%

10 100,0% 81,1% 97,4% 90,4% 89,7% 89,8% 137,7% 176,3% 172,5% 174,1% 160,7% 186,6% 189,1% 213,0% 235,6% 246,7% 258,5%

11 100,0% 93,6% 91,9% 80,2% 87,8% 80,8% 113,1% 139,6% 130,1% 148,9% 129,6% 144,0% 154,6% 170,4% 193,2% 189,3% 199,4%

12 100,0% 100,7% 113,3% 99,7% 106,6% 108,4% 107,0% 145,2% 158,4% 155,6% 171,6% 179,9% 196,1% 210,6% 230,6% 258,1% 274,8%

Total 100,0% 90,0% 103,3% 97,2% 100,8% 102,6% 167,3% 177,6% 185,3% 188,4% 201,0% 216,2% 226,2% 251,1% 271,6% 286,0% 297,6%

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

600,0%

700,0%



20

sistema – se tornou um indicador menos adequado para este fim, dado que o valor médio

calculado está inflado pelo volume extremamente elevado de inscritos que aportam apenas

esporadicamente ao RGPS (volume esse que aumentou mais que proporcionalmente em

relação aos demais subgrupos organizados em função do número de recolhimentos anuais).

Isso fica claro no Gráfico 17, que mostra a evolução da proporção de contribuintes por

número de recolhimentos realizados no ano. Idealmente, espera-se que os segurados logrem

recolher contribuições nos 12 meses do ano ou, ao menos, emfrequência próxima desse limite.

Entre 1997 e 2002, em média, apenas 6,4% dos segurados recolhiam uma única vez no ano,

percentual médio que chega a 14,5% no período 2003-2013. Unicamente entre 2002 e 2003,

esta proporção praticamente dobra de valor. Nesse biênio, a parcela de segurados com as 12

contribuições anuais decresce abruptamente, de 51,3% para 31,0%. Esta proporção voltou a

crescer ao longo dos anos seguintes, talvez inclusive com a contribuição de alguma das

medidas de inclusão previdenciária, mas ainda não retomou o patamar médio pré-2003.

Gráfico 17: Evolução na Proporção de Contribuintes Individuais do RGPS por Número de
Cotizações no Ano – 1997 a 2013 – Em %

Fonte: SPS/MPS. Elaboração própria.

Isso significa que, quando configuradaa exigibilidade da retenção, os recolhimentos

são feitos, sem que necessariamente o trabalhador se considere e atue como segurado e

contribuinte regular. Tal fidelização pode ter ocorrido em certos casos, mas seguramente não

em muitos outros – parcela importante dos autônomos apenas cotiza quando o recolhimento é

compulsório. Este ponto é vital porque não se quer simplesmente aumentar artificialmente a

quantidade de trabalhadores vinculadosao sistema, mas sim garantir uma proteção

previdenciária efetiva para os mesmos, alcançável apenas quando há regularidade nos aportes.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

12 48,5% 54,3% 53,2% 49,8% 51,3% 51,3% 31,0% 39,7% 41,5% 40,1% 41,4% 40,4% 42,1% 40,7% 41,2% 43,8% 44,8%

11 9,7% 10,1% 8,6% 8,0% 8,4% 7,6% 6,5% 7,6% 6,8% 7,7% 6,2% 6,5% 6,6% 6,6% 6,9% 6,4% 6,5%

10 4,4% 3,9% 4,1% 4,1% 3,9% 3,8% 3,6% 4,3% 4,1% 4,0% 3,5% 3,8% 3,7% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8%

9 3,6% 3,0% 3,6% 3,4% 3,0% 3,5% 9,9% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3,2% 3,2% 3,2% 3,4%

8 3,4% 2,8% 3,1% 3,8% 3,0% 3,1% 6,3% 3,4% 3,5% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 3,2% 3,1% 3,2% 3,2%

7 3,8% 2,8% 2,6% 3,8% 3,0% 3,1% 4,7% 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 3,1% 3,4% 3,1% 3,1%

6 3,6% 3,0% 3,5% 3,7% 5,5% 5,2% 4,1% 3,8% 3,3% 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,4% 3,6% 3,4% 3,4%

5 3,5% 3,1% 3,4% 3,7% 3,4% 3,7% 4,2% 4,1% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 3,6% 3,8% 3,8% 3,6% 3,7%

4 3,8% 3,3% 3,6% 4,0% 3,6% 4,1% 5,2% 4,8% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,2% 4,4% 4,3% 4,0% 4,2%

3 4,0% 3,7% 4,0% 4,4% 3,8% 4,3% 5,9% 5,2% 5,2% 5,2% 5,4% 5,2% 5,0% 5,3% 5,0% 4,9% 5,0%

2 4,6% 4,1% 4,2% 4,8% 4,4% 4,3% 6,6% 7,0% 7,0% 6,9% 7,0% 7,3% 6,8% 7,3% 6,8% 6,5% 6,4%

1 7,0% 6,0% 6,0% 6,6% 6,6% 6,1% 11,8% 13,2% 13,8% 14,4% 15,0% 15,9% 15,7% 15,3% 14,9% 14,2% 12,5%
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Para as demais iniciativas avaliadas (PSPS e MEI), os resultados sobre a densidade

contributiva dos segurados são ligeiramente díspares entre si. No caso do PSPS, ainda que

persista o desafio de manutenção de um fluxo regular de contribuições, observa-se um quadro

melhor comparativamente ao plano previdenciário tradicional (aparentemente mais afetado

pela retenção obrigatória). Também entre os inscritos neste novo plano a proporção de

segurados com número limitado de cotizações no ano (frente às 12 desejadas) causa

preocupação, apesar do custo de contribuição já bastante subsidiado e dos riscos que isso

representa para a sustentabilidade do Regime Geral, aparentemente seus membros logram

melhores resultados nos indicadores de densidade contributiva.

Gráfico 18: Evolução na Proporção de Contribuintes Individuais do RGPS por Número de
Cotizações no Ano, segundo Tipos de Contribuintes Individuais – 2013 – Em %

Fonte: SPS/MPS. Elaboração própria.

Entre os CI caracterizados como MEI, para os quais a não contribuição implica

inadimplência (e não a simples desconsideração do período para fins de carência),13 os

indicadores assumem o pior resultado dentre o grupos comparados se a referência é o número

máximo de cotizações anuais. Quando outros níveis de freqüência contributiva são

considerados, o desempenho do MEI melhora: a proporção de segurados nos extratos

intermediários é maior; nos extratos inferiores, esta participação se aproxima à observada para

o PSPS, que por sua vez se assemelha aos valores estimados para o período pré-2003.

13Legalmente, todo CI inscrito e ativo precisa cotizar mensalmente para o RGPS. Na prática, no entanto, apenas
incorrem em inadimplência aqueles vinculados a atividades legalmente instituídas, como o MEI.

CI CI Normal (20%) PSPS (11%) MEI (5%)

12 44,8% 45,6% 48,0% 38,2%

11 6,5% 5,9% 8,1% 6,9%

10 3,8% 3,5% 4,1% 4,7%

9 3,4% 3,0% 3,7% 4,4%

8 3,2% 2,8% 3,6% 4,5%

7 3,1% 2,7% 3,5% 4,4%

6 3,4% 2,9% 3,8% 5,0%

5 3,7% 3,2% 4,1% 5,3%

4 4,2% 3,7% 4,7% 5,6%

3 5,0% 4,6% 4,7% 6,6%

2 6,4% 6,6% 4,9% 7,1%

1 12,5% 15,4% 6,9% 7,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Média de
Cotizações
/Ano: 8,07

Média de
Cotizações
/Ano: 8,07

Média de
Cotizações
/Ano: 8,21

Média de
Cotizações
/Ano: 8,85

Média de
Cotizações
/Ano: 8,07



22

Outro ponto positivo é que a quantidade média de recolhimentos no ano possui

tendência de crescimento para todos os grupos, resultado que qualifica melhor o resultado do

MEI com respeito à distribuição dos Empreendedores Individuais segundo freqüência

contributiva. A distribuição dos contribuintes de cada plano por número de recolhimentos no

ano está disponível apenas para o triênio 2011-2013, o que limita as análises. De todo modo,

os dados disponíveis permitem algumas considerações interessantes, dentre as quais se

destaca o fato de que, para as três subcategorias, houve (em maior ou menor grau) tendência

de redução da concentração de segurados nos extratos inferiores e, obviamente, elevação nos

extratos mais elevados. Em termos de densidade contributiva, os dados sugerem que o PSPS

possui o melhor desempenho médio, seguido, nessa ordem, pelo Plano Completo e pelo MEI.

Gráfico 19: Evolução na Quantidade de Contribuintes Individuais do RGPS, segundo
Subcategorias dos Contribuintes Individuais – 2011 a 2013 –

Fonte: SPS/MPS. Elaboração própria.

Grosso modo, as médias tendem a seguir esta ordem de grandeza e as diferenças

observadas entre os anos e entre os grupos são estatisticamente significantes, exceção feita à

comparação entre as médias do Plano Completo e do MEI no exercício de 2013. A rejeição da

hipótese nula, neste caso, não configura necessariamente um problema, já que se deve ao fato

de que a média do MEI cresceu no período e se equiparou ao indicador do Plano Completo –

decorrência natural de um aumento mais que proporcional, frente ao PC, de sua concentração

nos extratos médio-altos de frequência contributiva. Uma possibilidade, ainda que um pouco

remota, é que este avanço guarde relação com ações informativas executadas pelo MPS e seus

parceiros, pensadas para oferecer ao MEI mais informações e orientações especificas a

respeito de seus direitos e deveres.14 Outra hipótese, menos alentadora, é a de que a

14 Em ação planejada em 2013, o MPS passou a enviar correspondências aos Empreendedores Individuais
inscritos no MEI, relembrando-os das regras para participação no programa e enviando-lhes boletos
correspondentes aos valores em aberto. Não parece muito razoável esperar que medidas assim resultem em
aumentos muito significativos e duradouros na densidade contributiva, mas o esforço pode permitir avanços
(ainda que marginais) neste sentido e/ou resultar no cancelamento de inscrições de inadimplentes (que
deixariam de acumular débitos e distorcer as estatísticas previdenciárias).
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eliminação da retenção obrigatória, apenas para o MEI, tenha favorecido uma alteração

relativamente rápida na distribuição por número de recolhimentos - alteração esta mais

intensa que a observada para os demais grupos -, visto que sua imposição tende a elevar a

participação de contribuintes esporádicos no RGPS.

Aqui vale retomar brevemente a discussão sobre a inadimplência.O ponto é que os

dados apresentados até aqui revelam apenas uma parte da problemática envolvendo estes

Microempreendedores. Os dados do MPS fornecem informações sobre a frequência com que

cotizam os trabalhadores que estabelecem uma relação com o RGPS em um dado ano, relação

esta que pode ser identificada somente a partir da realização de um aporte. Assim,

obviamente, a quantidade média de recolhimentos se refere apenas aos EI que tenham feito ao

menos uma contribuição no ano. Ocorre que existem EI em diversas situações: há os que se

inscrevem e nunca aportam; há também aqueles que contribuem por algum tempo, deixam de

cotizar e não cancelam a inscrição, permanecendo na base de dados como ativos,para além de

outras situações possíveis.

Gráfico 20: Grau de Inadimplência entre os Microempreendedores Individuais – Em %
(Quantidade de Contribuintes em cada mês ÷ Quantidade Total de Optantes/Inscritos

Acumulados até cada mês) – Jan/2010 a Jul/2014 -

Fonte: Portal do Empreendedor. Elaboração própria.

As possibilidades são variadas, mas, conjuntamente, ajudam a explicar a reduzida

proporção de EI inscritos que mantém uma relação consistente com o RGPS. A estabilidade

do elevado grau de inadimplência entre estes contribuintes individuais (calculado pela razão

entre a quantidade de contribuintes e o número acumulado de optantes e relativamente estável

em torno dos 50%) não parece dar sinais significativos de melhora. Dadas suas implicações

para o sistema e para os próprios trabalhadores, resulta imperativo que esta questão seja

melhor explorada e acompanhada nos próximos anos, pois a efetividade da expansão da

cobertura passa necessariamente por este ponto.
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Considerações Finais

Houve avanços importantes na cobertura previdenciária do país na ultima década.

Praticamente todas as categorias vivenciaram este fenômeno, cujo inicio coincide com o

momento de implantação de uma série de políticas direcionadas a este fim, com foco nos

trabalhadores autônomos. Este grupo, embora freqüentemente tratado como tal, congrega

trabalhadores e atividades muito díspares entre si, o que justifica a decisão governamental de

utilizar mais de uma estratégia como via de inclusão. Alguns estudos já se debruçaram sobre

estas medidas e cada um, dentro de seu escopo, apresentou evidências de contribuições

efetivas destas para os resultados positivos acumulados no período analisado. De todo modo,

este mix de medidas sobrepostas, somado ao contexto de expansão generalizada da cobertura,

dificulta a avaliação de resultados e a identificação de efeitos-causais.

Exceção feita à Retenção Obrigatória, os resultados apresentados são consistentes com

o aumento da cobertura previdenciária entre trabalhadores por conta-própria e empregadores

com menores rendimentos, propósito fundamental do Plano Simplificado de Previdência

Social e da figura jurídica do MEI. Ainda que não tenha sido o objetivo do artigoestabelecer

um nexo causal e mensurar o efeito isolado de cada uma destas intervenções, nota-se que, em

um cenário de elevação generalizada da cobertura previdenciária, os diferenciais registrados

em favor destes grupos foram positivos.

A instituição da Retenção Obrigatória (na prática, do recolhimento compulsório de

contribuições ao RGPS), tal como interpretada aqui, parece ter sido desenhada para atuar mais

na minimização da evasão de contribuições do que propriamente em prol do aumento da

cobertura e/ou da probabilidade de cotizar para o RGPS. Não que estes não sejam objetivos da

medida, mas sua concepção parece sugerir que a contribuição seria consequência quase que

necessária do alcance do primeiro. Ocorre que, na prática, a contribuição compulsória pode

ser um ponto de partida suficiente para a inscrição de autônomos no RGPS, mas insuficiente

para sua permanência voluntária e regular no sistema, elemento que depende de outros

fatores, alguns dos quais não adequadamente tratados por esta medida isoladamente.

Neste contexto deve ser analisado o crescimento parcialmente artificial no número de

contribuintes do RGPS após a implantação da Retenção Obrigatória, em 2003. Embora esta

medida tenha sido fundamental para evitar a evasão de contribuições efetivamente devidas ao

sistema (visto que a cotização é obrigatória sempre e quando há atividade remunerada), nota-

se que sua eficácia tendeu a ser mais evidente sob a ótica fiscal do que sob a ótica da inclusão
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previdenciária. Não que não tenham ocorrido melhorias em consequência de sua implantação,

mas seus efeitos sobre a cobertura podem ter sido ofuscados pelos aumentos generalizados na

formalização e na proteção previdenciária.

Vale ainda ressaltar a densidade contributiva entre os CI, que, após período de declínio

sistemático, nos últimos anos esboça certa recuperação. Os indicadores disponíveis para esta

dimensão da inserção previdenciária experimentam algum avanço, mesmo que todavia

insipiente: têm havido aumentos tênues, mas contínuos, na quantidade média de

recolhimentos no ano e também na proporção de contribuições no ano (frente às 12 mensais,

possíveis e desejáveis). Evidentemente, outros fatores podem ter contribuído (como a

elevação do rendimento real no período, possivelmente aumentando a capacidade contributiva

entre os autônomos em geral), mas há indícios de alguma influência positiva das intervenções

(notadamente por parte do PSPS).Justamente no tocante aos novos planos previdenciários, os

resultados sobre a densidade contributiva mostraram-se dispares e menos positivos do que se

esperava: a densidade contributiva do PSPS supera a média para os Contribuintes Individuais;

para o MEI, os indicadores,ainda que abaixo desta referência, evoluem positivamente.

Em qualquer dos casos, a proporção de trabalhadores com evolução errática de seus

aportes ainda é elevada e coloca à prova a efetividade da cobertura previdenciária no

momento da concessão de benefícios (notadamente no que diz respeito ao cumprimento de

carências e da não acumulação de débitos, sendo este ultimo ponto particularmente importante

para os Empreendedores Individuais e sua já discutida inadimplência).Os resultados sugerem

que as políticas públicas voltadas à expansão da cobertura previdenciária acrescentem a seus

objetivos, para além do aumento no número de inscritos e na proporção de contribuintes, o

incremento na densidade contributiva de seus segurados.
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