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RESUMO
O artigo analisa a redistribuição da renda entre negros e brancos gerada pelo sistema
previdenciário brasileiro. São utilizadas três abordagens distintas, porém complementares.
A primeira abordagem estima o efeito da previdência social sobre a pobreza e desigualdade
de renda entre idosos negros e brancos. A segunda abordagem examina em que medida a
previdência social transfere recursos entre brancos e negros de uma mesma coorte,
dimensionando os efeitos das regras previdenciárias e dos diferenciais de mortalidade por
raça sobre essa transferência. A última abordagem mensura a transferência de renda
previdenciária que ocorre no período entre negros e brancos, dimensionando o efeito das
regras previdenciárias e das diferenças na composição etária de cada raça. Os resultados da
primeira abordagem indicam que a Previdência Social diminui a desigualdade de renda,
por raça, entre os idosos e retira grande parte da população idosa da pobreza,
principalmente a população negra. Os resultados da segunda abordagem mostram que,
mantendo-se inalteradas as atuais regras da Previdência Social e dos diferenciais de
mortalidade, a taxa de retorno dos negros, ao longo do ciclo de vida, será maior do que a
dos brancos, indicando que haverá transferência líquida de renda dos brancos para os
negros no ciclo de vida. Isso ocorre porque o efeito progressivo das normas
previdenciárias sobre a distribuição da renda é maior que o efeito regressivo dos
diferenciais de mortalidade. Na perspectiva de período, em que se considera a população
total, entretanto, praticamente não há transferência de renda previdenciária entre os dois
grupos raciais, porque o efeito progressivo das regras previdenciárias têm a mesma
dimensão do efeito regressivo dos diferenciais de estrutura etária dos grupos.
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1 INTRODUÇÃO
A “marca racial” da desigualdade de renda brasileira tem origem no período colonial,
quando negros escravos eram explorados por senhores de cor branca. Além da história
relativamente recente de escravidão dos negros, esta marca está associada ao preconceito
racial e à ausência de políticas adequadas que tivessem garantido aos negros, mesmo
depois da abolição da escravatura, as mesmas oportunidades de ascensão social concedidas
aos brancos (Bublitz, 2004, p. 2).
Atualmente, a desigualdade racial persiste e pode ser observada através da distribuição de
diversos tipos de atributos entre negros e brancos. Com relação à educação, por exemplo,
os negros têm maior taxa de analfabetismo e menos anos de estudo do que os brancos,
sendo mais desfavorecidos pela qualidade freqüentemente inferior das escolas públicas
(IPEA, “Educação”, 2006, p.47-49) e pela maior necessidade de conciliar o estudo com o
trabalho (MPS, 2003, p.3). As diferenças observadas na educação refletem-se em
diferenciais no mercado de trabalho. Os negros têm salários mais baixos que os dos
brancos (Soares, 2000, p.6) e têm dificuldade de acesso aos melhores postos ocupacionais
(Hasenbalg, 1979; Silva & Hasenbalg, 1992; Oliveira & Miranda-Ribeiro, 1998 e Kon,
2004). Conseqüentemente, os adultos brancos têm renda 97% maior do que os negros, ou
seja, praticamente o dobro (segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios - PNAD - de 2005).
As diferenças educacionais e de renda têm reflexos sobre o estado de saúde. Devido à sua
renda inferior, os negros possuem menos recursos para cuidar da saúde, menor acesso a
bons serviços hospitalares (Atlas Racial, 2004, “Acesso à saúde”, p.2), além de viverem
em ambientes mais precários (Coimbra Jr. & Santos, 2000). Como conseqüência, os negros
experimentam níveis de mortalidade mais altos que os brancos, principalmente em função
da sobre-mortalidade por causas externas, transtornos mentais, complicações da gravidez e
parto e causas mal definidas (Batista et al, 2004, pp.630 e 632).
Essas disparidades raciais, acumuladas ao longo do ciclo de vida, fazem com que os
negros, quando idosos, continuem em pior situação socioeconômica comparativamente aos
brancos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de
2005, os idosos brancos (acima de 60 anos) têm, em média, rendimentos totais 82%
maiores do que os negros. No entanto, apesar da diferença racial observada entre idosos ser
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substantiva, ela é cerca de 10% inferior à observada entre os adultos. Considerando que os
benefícios da Previdência têm uma participação importante na renda dos idosos
(Camarano, 2004, p.68), supõe-se que seja o seu papel protetor o responsável pela redução
das diferenças de renda que minimiza parte das desigualdades raciais acumuladas ao longo
do ciclo de vida.
Embora haja um número crescente de estudos examinando diferentes aspectos da questão
racial no Brasil, a desigualdade de renda de negros e brancos na velhice e, mais
particularmente, a forma como a Previdência Social interfere nessas diferenças, ainda estão
por ser examinadas. O objetivo principal deste trabalho é, portanto, demonstrar que a
Previdência Social, mesmo não adotando qualquer estratégia explícita de redução de
disparidades raciais, acaba desempenhando esse papel, ao proteger os beneficiários mais
pobres. Para isso, analisamos medidas de desigualdade e pobreza relativas aos idosos
comparativamente aos adultos, de forma a mensurar a redução na desigualdade racial na
fase do ciclo de vida em que a maior parte dos indivíduos passam a contar com a proteção
da Previdência.
No entanto, a maior parte da literatura sobre diferenças de rendimentos previdenciários se
baseia na comparação da relação entre benefícios e contribuições acumulados ao longo de
toda a vida do indivíduo médio de cada um dos sub-grupos de interesse.1 O argumento
central dessa abordagem é que as comparações devem considerar não apenas quanto os
segurados pagam e recebem, mas também por quanto tempo, já que uma expectativa de
vida maior favorecerá maior montante de benefícios totais. Assim, neste trabalho, tomamos
uma coorte hipotética em que os indivíduos, no decorrer de suas vidas, façam
contribuições e recebam benefícios tais como observamos no momento atual, e
mensuramos a Razão de Benefícios e Contribuições (RBC), para constatarmos que, no
Brasil, há transferências intra-geracionais de brancos para negros, mesmo com os brancos
tendo, no momento de suas aposentadorias, uma sobrevida maior do que a dos negros.
Finalmente, adotamos uma outra perspectiva para examinar as transferências entre subgrupos, comparando-se pagamentos e recebimentos num dado momento do tempo.2 Isso

1

Ver, por exemplo, Hurd & Shoven (1983) Dugan et al (1993), Rofman (1993), Beach & Davis (1998), Lee
(2000), Cohen et al (2001), Smith et al (2003) e Cohen et al (2004).
2

Essa abordagem foi proposta por Lee (2000) como contraponto à abordagem de ciclo de vida.
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porque, num regime previdenciário de repartição simples, ou seja, com equilíbrios entre
despesa e receita a cada momento, estruturas etárias diferenciadas por sub-grupos fazem
com que o grupo com maior proporção de pessoas nas idades ativas pague um montante
proporcionalmente maior de contribuições do que o grupo mais envelhecido. Usando, mais
uma vez, as Razões de Benefícios e Contribuições (RBC), mas focando apenas o ano de
2005, constatamos que, no Brasil atual, mesmo havendo uma maior proporção de negros
nas idades ativas (em decorrência tanto da maior natalidade quanto da maior mortalidade
que a dos brancos), ainda assim, no conjunto,não há transferência de renda entre os grupos
de negros e brancos. Ou seja, neste enfoque, as normas previdenciárias impedem que haja
transferência de negros para brancos ano a ano (enquanto o quadro geral observado em
2005 se mantiver) no âmbito do sistema previdenciário.
É importante destacar aqui alguns aspectos metodológicos. Neste trabalho, optou-se por
classificar a população brasileira em “negros” ou “brancos”, considerados “brancos” os
indivíduos que assim se auto denominaram e “negros” os que se identificaram como
pardos ou pretos (os indígenas e amarelos não foram considerados).3
Consideraram-se tanto os benefícios da previdência social stricto sensu quanto os
benefícios de assistência social dado aos idosos mais pobres. A razão disso é que, apesar
de administrados separadamente, esses benefícios, na prática, se confundem tanto nas
estatísticas que utilizamos para aferi-los quanto na própria percepção dos beneficiários.
Também foram incluídas as pensões, por se tratarem de importante fonte de renda
previdenciária, apesar destas refletirem o passado produtivo não do indivíduo
propriamente, mas de seu cônjuge. Entretanto, uma vez que os casamentos costumam ser
intra-raciais e entre pessoas de níveis sócio-econômicos similares (Berquó, 1991; Costa,
2002 e Lazo, 2002, pp. 23 -25), a lógica de geração dos diferenciais de benefícios de
pensão é similar à lógica dos diferenciais dos benefícios de aposentadoria.
Este artigo apresenta-se em cinco seções, incluindo esta introdução. A parte seguinte traz
uma revisão da literatura acerca dos trabalhos que trataram do tema “previdência e raça”, a
terceira seção traz as metodologias aqui utilizadas, a quarta apresenta os resultados e a
última discute os principais achados.
3

Para uma discussão acerca do conceito de “raça/cor” no Brasil e dilemas classificatórios, ver Zorzin (2008,
pp. 5-20).
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2 LITERATURA SOBRE PREVIDÊNCIA E RAÇA

A literatura norte-americana conta com um número considerável de estudos sobre
previdência e raça e muitos deles analisam de que forma as normas previdenciárias
favorecem ou desfavorecem os grupos étnicos/raciais. Parte desses trabalhos mostram que
o grupo minoritário ou os negros encontram-se em desvantagem por sua menor cobertura
previdenciária (Chen, 2001; Rodriguez & Martinez, 2004 e Verma & Lichtenstein apud
Motta, Fígoli & Wong, 2008) e por serem sub-representados entre os que recebem os
benefícios de cônjuge e as pensões para viúvos(as) (Driessen, 1982; Brown, 2004; Cohen
et al, 2001 e Cohen et al, 2004, Herd, 2005 e Meyer et al, 2006). Por outro lado, outros
estudos destacam a fórmula progressiva de cálculo dos benefícios, a qual é favorável à
maioria dos não-brancos, que estão em pior situação sócio-econômica que os brancos
(Smith, 1995; Hogan et al, 1997 e Hendley & Bilimoria, 1999), mostram que os negros
estão sobre-representados entre os que recebem benefícios por invalidez (Hendley e
Bilimoria, 1999; Cohen et al, 2004 e Lee, 2000) e estão sobre-representados nas categorias
de benefícios destinados a crianças (Driessen, 1982).
Outros trabalhos analisam de que modo os diferenciais sócio-econômicos dos grupos
raciais/étnicos, juntamente com as normas previdenciárias, atuam sobre os diferenciais de
renda. Utilizando dados anuais, mostram que os rendimentos provenientes da previdência
social são muito mais igualitários do que as rendas provenientes de outras fontes, como
trabalho e bens, contribuindo para diminuir consideravelmente as disparidades entre esses
grupos (Smith, 1995; Hogan et al,1997; Hogan & Perrucci, 1998; Lee, 2000).
Há também vários trabalhos que analisam as transferências entre os grupos raciais de
mesma coorte nos Estados Unidos. Provavelmente por utilizarem metodologias diversas,
não há consenso acerca do favorecimento dado a um ou outro grupo pelo sistema
previdenciário. Os trabalhos de Dugan et al (1993), Rofman (1993) e Lee (2000), por
exemplo, concluíram que os negros se beneficiam mais que os brancos. Já Hurd & Shoven
(1983) e Beach & Davis (1998) estimam que os brancos são os mais favorecidos. Há ainda
trabalhos cujos resultados são distintos para cada sexo (Cohen et al, 2001 e Cohen et al,
2004) ou por tipo de medida calculada (Smith et al, 2003).4
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Alguns trabalhos incluíram, dentre os brancos ou negros, outros grupos raciais/ étnicos.
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Contudo, quando se comparam somente trabalhos que controlam apenas pela variável sexo
e tiveram como medida a taxa interna de retorno (Duggan et al, 1993; Rofman, 1993; Lee,
2000, Hurd & Shoven, 1983, Cohen et al, 2001 e Cohen et al, 2004) verifica-se certa
convergência nos resultados: raramente o valor da diferença entre as taxas de retorno de
brancos e negros é maior que 0,5%, seja essa diferença de vantagem ou desvantagem para
os negros. Isso indica que, apesar de os negros morrerem em média mais cedo que os
brancos, as normas previdenciárias norte-americanas, em conjunto, os favorecem o
suficiente para compensar a diferença nos níveis de mortalidade.
O trabalho de Lee (2000) analisou as transferências de renda entre os brancos e os grupos
minoritários em uma perspectiva adicional. O autor encontrou uma taxa de retorno de 0,5%
maior para os não-brancos, do que para os brancos. Porém, seus resultados também
mostram que, apesar de as normas serem progressivamente redistributivas, em 1991, 21%
do total contribuído pelos não-brancos foi recebido por brancos na forma de benefícios.
Isso porque a estrutura etária muito mais jovem dos não-brancos faz com que eles, no
agregado, paguem mais em contribuições do que recebem em benefícios, em cada período.
Lee (2000) mostra, assim, que os não-brancos estão perdendo em participar de um sistema
previdenciário único, pois, se os sistemas fossem separados, eles receberiam taxas de
retorno maiores e, os brancos, menores.
No caso específico dos negros, Lee (2000) estimou que sua taxa de retorno previdenciária
é maior que a dos brancos em 0,4%. Por formarem o grupo minoritário de estrutura etária
mais envelhecida5, foi o único grupo minoritário que recebeu, assim como os brancos,
transferências líquidas em 1991. Portanto, assim como os brancos, eles ganham em
participar de um sistema previdenciário único, apesar de receberem transferências no
período bem menores que as dos brancos.
A literatura que estuda as questões raciais relacionadas ao sistema previdenciário no Brasil
é escassa. Alguns trabalhos mostraram que, ainda que o sistema previdenciário não
discrimine per se, as aposentadorias refletem as distintas condições socioeconômicas
vivenciadas por ambos os grupos raciais. Os trabalhos de Paiva & Paiva (2003) e do IPEA
(2008) mostram que os diferenciais vivenciados por negros e brancos no mercado de
5

Sua estrutura etária é mais envelhecida porque, apesar de apresentarem a menor esperança de vida ao
nascer, têm baixíssimas taxas de imigração e taxas de fecundidade que não são tão altas quanto a dos
hispânicos.
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trabalho têm reflexos na cobertura previdenciária e nos valores dos benefícios recebidos.
Sugaraha et al (2006) e Kreter & Bacha (2006) demonstram, com dados de PNADs dos
anos noventa, que os brancos têm chance maior de estarem aposentados que os negros,
inclusive independentemente de seu sexo e nível de escolaridade. Os resultados de
Sugaraha et al (2006) indicam também que, com o aumento do nível de escolaridade, os
brancos aumentaram relativamente mais as chances de receber benefícios do que os pardos
e pretos.
Guimarães (2006), analisou a forma como o sistema previdenciário atua sobre as
disparidades de renda. Demonstrou que, apesar de a Constituição de 1988 e a Reforma de
1998 terem objetivos muito distintos (a Reforma procurou corrigir distorções geradas pela
Constituição), ambas contribuíram para a diminuição da desigualdade de renda entre os
idosos brasileiros através de medidas como a introdução do piso previdenciário, a
universalização dos benefícios e a fixação de tetos. A melhora na distribuição total teria
ocorrido principalmente devido a transformações na distribuição da renda entre pessoas de
mesma raça ou sexo. Porém, houve também uma melhora significativa na renda média
relativa dos negros, passando de 59%, em 1987, para 75% da renda dos brancos em 2004.
Quanto à cobertura previdenciária, esta apresentou um incremento razoável de 1987 a
1993, como resultado das mudanças provenientes da Constituição de 1988 (Guimarães,
2006, p.20).
Este trabalho mostrará que o sistema previdenciário no Brasil, ao proteger os mais pobres,
efetivamente reduz as disparidades raciais de renda e gera transferências intra-geracionais
dos brancos para os negros. Adicionalmente, à exemplo da abordagem de Lee (2000),
apresentará um outro enfoque à questão: mostrará que, atualmente, apesar da estrutura
etária mais jovem dos negros, as normas previdenciárias impedem que ocorra transferência
de renda dos negros para os brancos, o que significa que um sistema previdenciário
unificado para brancos e negros não representa desvantagem para os negros.

3 METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho pode ser dividida em três partes principais. A primeira
analisa a importância da renda previdenciária na diminuição da desigualdade racial de
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renda e do nível de pobreza entre idosos, considerando também a forma com que esses
diferenciais são afetados pelos arranjos familiares. A segunda compara os montantes de
benefícios recebidos com os montantes de contribuições pagas durante a vida, por
mulheres brancas e negras e homens brancos e negros. A terceira analisa como se dão as
transferências de renda previdenciária entre esses subgrupos num único período (ano de
2005). Segue-se o detalhamento de cada uma dessas três abordagens.

3.1 Metodologia da Análise dos Efeitos da Renda Previdenciária Sobre os
Níveis de Pobreza e de Desigualdade de Renda entre Brancos e Negros
São usados indicadores para examinar de que forma a renda previdenciária afeta os
diferenciais de renda de brancos e negros e seus níveis de pobreza. Como fonte de dados
para o cálculo desses indicadores, utiliza-se a PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio - do ano de 2005.
Os indicadores de pobreza são estimados por raça para a renda total, individual e familiar
per capita, de adultos (25 a 59 anos) e idosos (60 anos ou mais). O objetivo é mensurar o
impacto da renda previdenciária sobre os níveis de insuficiência de renda entre os grupos
raciais, comparando os índices estimados para os adultos (grupo em que a renda
previdenciária tem uma participação pequena na renda) com os idosos (cuja principal fonte
de renda é a previdência).

Os indicadores de intensidade de pobreza conhecidos como indicadores de Foster, Greer &
Thorbecke (1984) têm como fórmula geral:
1
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n Wi  L
L




em que n é o tamanho de uma população ou de um determinado grupo populacional, L é
uma linha de pobreza definida arbitrariamente e Wi é a renda da i-ésima pessoa. De forma
sucinta, podemos dizer que quanto maior é o valor de α maior a ênfase dada ao pobre mais
pobre (Foster et al, 1984 e Barros et al, 1999). Como linha de pobreza, foi considerado, no
presente trabalho, o valor de R$ 150, referente a ½ salário mínimo em 2005.
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O indicador de desigualdade e seus componentes são estimados para as rendas do trabalho
e previdenciária de adultos e idosos, excluindo-se as rendas nulas. O objetivo aqui também
é comparar os indicadores referentes aos adultos e aos idosos. O indicador de desigualdade
adotado é o L de Theil, que pode ser assim descrito:

L

n

(1 / n)
i /Y )

 (1 / n) log ( y
i 1

onde n é o número total de pessoas, yi é a renda do i- ésimo indivíduo e Y é a renda total
da região ou grupo populacional considerado. Quanto maior é o valor de L, maior é a
desigualdade na distribuição da renda, ou seja, maior é o grau de concentração de renda.
Esse índice pode ser decomposto nas parcelas da desigualdade de renda explicada pela
desigualdade existente dentro de cada um dos grupos raciais (desigualdade intra-grupo) e
pela parcela explicada pela desigualdade existente entre os dois grupos (inter-grupos).
Pode-se escrever a decomposição do índice L de Theil da seguinte forma:

L
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em que Li é o índice L de Theil no grupo i, fi é a proporção de indivíduos no grupo i e xi é
a proporção de renda no grupo i (Anand, 1946).

3.2 Metodologia das Estimativas dos Retornos Financeiros no Ciclo de Vida6

Neste trabalho, utiliza-se a razão entre o valor esperado de benefícios e o valor esperado de
contribuições (RBC) como medida para os retornos financeiros obtidos do sistema
previdenciário ao longo do ciclo de vida. Estes “valores esperados” correspondem ao valor
presente do total de benefícios e de contribuições estimados para o ciclo de vida de uma
coorte, consideradas as probabilidades de sobrevivência e trazidos até uma mesma idade

6

Para maiores detalhes, ver Zorzin (2008).

10
através de uma taxa de desconto. Uma RBC menor que 1 significa que o grupo em questão
transfere, no ciclo de vida, um volume de recursos para o sistema acima do que recebe e
uma RBC maior que 1 indica o oposto.
Após comparar essa medida estimada para grupos populacionais, são realizados exercícios
contra-factuais. Com o objetivo de dimensionar o efeito dos diferenciais na mortalidade
sobre os resultados, considera-se que todos os grupos apresentam os mesmos perfis etários
de benefícios e contribuições dos homens brancos. Para dimensionar o efeito das normas
previdenciárias, considera-se que todos os grupos apresentam as mesmas probabilidades de
sobrevivência dos homens brancos.
A metodologia de cálculo que se utiliza para estimar os perfis etários de benefícios e
contribuições da coorte examinada é similar à empregada por Turra, Marri & Wajnman
(2008). Como no Brasil não há dados longitudinais, esses perfis foram estimados para uma
coorte hipotética que assume os valores de benefícios e contribuições referentes a 2005.
Assume-se que a coorte teria ingressado no mercado de trabalho em 2005, aos 20 anos, e
estimam-se os valores de benefícios e contribuições até que a mesma complete 80 anos.
Os valores médios dos benefícios foram obtidos diretamente dos dados da PNAD de 2005,
somando a informação de duas variáveis: a referente às rendas de aposentadorias e a
referente às rendas de pensão. Para a construção do perfil de contribuições, como não há
dados referentes às contribuições previdenciárias na PNAD, são criadas dois perfis iniciais
para cada subgrupo populacional, para, a partir destes, se chegar ao perfil de contribuições
final. Como, aproximadamente, 69% dos recursos previdenciários são captados através de
contribuições previdenciárias e o restante é obtido por meio de impostos ordinários e
outros (Anuário Estatístico da Previdência Social de 20057), um dos perfis procura refletir
as contribuições previdenciárias e, o outro, as contribuições indiretas através de impostos.
O perfil de contribuições final corresponde aos dos dois perfis iniciais.
Em seguida, os valores das contribuições médias são projetados segundo três cenários
prováveis para o crescimento real dos salários: ausência de crescimento real, crescimento
de 1,5% ao ano e crescimento de 3,0% ao ano. Além disso, para as projeções de valores

7

A receita previdenciária total anual, por fonte de recursos, pode ser encontrada na “Base de Dados
Históricos do Anuário Estatístico da Previdência Social”, no endereço eletrônico do Ministério da
Previdência Social (http://www3.dataprev.gov.br/infologo/).
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médios dos benefícios e das contribuições da coorte são utilizadas projeções da população
brasileira, por grupo qüinqüenal e sexo, preparadas pelo Cedeplar no âmbito da pesquisa
Demografia e Previdência Social em 2007.
Para a projeção dos valores médios de contribuição e de benefícios, assume-se que, a cada
ano, há um ajuste nos benefícios e/ou nas contribuições, de forma a equilibrar o orçamento
previdenciário. Foram considerados três cenários quanto à forma com que se alcançará este
equilíbrio: através de ajustes nos valores médios dos benefícios, nos valores médios das
contribuições ou em ambos. Nesse último caso, metade do valor do déficit ou do superávit
é equacionado através do ajuste nos benefícios e, a outra metade, nas contribuições. Em
qualquer um dos cenários de ajuste, são conservadas as estruturas das curvas das
distribuições por idade, ajustando-se apenas o nível das mesmas. Tendo-se estimado as
curvas de benefícios e contribuições para todos os anos, de 2005 a 2065, têm-se também as
curvas de benefícios e contribuições para a coorte examinada.
Quanto às probabilidades de sobrevivência, devido à dificuldade em se prever as
tendências dos níveis de mortalidade por raça, para se estimar as probabilidades de
sobrevivência da coorte, pressupõe-se que os diferenciais raciais na estrutura e no nível de
mortalidade observados em 2005 prevalecem durante todo o período de vida da coorte, ou
seja, do ano de 1985 ao ano de 2065. Inicialmente, estima-se a relação entre a tabela de
mortalidade total calculada pelo IBGE e as tabelas de mortalidade por raça fornecidas pelo
Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fundação João Pinheiro8, ambas referentes a
2005, através de funções logitais. O segundo passo é utilizar as várias tabelas de
mortalidade por sexo referentes a todos os anos do intervalo de 1985 a 2065, obtidas em
Fernandes (1993), para construir tabelas de mortalidade por sexo e raça para a coorte.9

8

9

Dados estimados para cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano Brasil - PNUD.

Para se encontrar a tabela de mortalidade em idade simples utiliza-se a interpolação com os multiplicadores
baseados na fórmula de Karup-King.
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3.3 Metodologia de Estimativa das Transferências de Renda Previdenciária em
2005

Para a estimativa das transferências de renda previdenciária em 2005, utilizou-se a
população brasileira em 2005, discriminada por idade simples e sexo,10 e o percentual de
negros e brancos em cada idade obtido dos dados da PNAD de 2005. De posse da
população distribuída por idade, sexo e raça e dos perfis etários de benefícios e
contribuições estimadas para esse ano, pode-se calcular o valor agregado de benefícios e
contribuições de cada grupo, dos 10 aos 80 anos de idade.
A medida estimada foi a RBC para a população do período, que é encontrada dividindo-se
o total recebido em benefícios pelo total contribuído por cada grupo naquele período. Sua
interpretação é similar à interpretação da RBC para a coorte.
Da mesma forma como se procede na análise das transferências intra-geracionais, uma vez
estimadas as diferenças entre as RBCs para brancos e negros, são realizados exercícios
contrafactuais para detectar, separadamente, o efeito dos diferenciais na estrutura etária e o
efeito das normas previdenciárias sobre as transferências.

4 RESULTADOS

4.1 Previdência e Diferenciais Raciais de Renda e Pobreza

Nesta seção, mensura-se o efeito da renda previdenciária sobre as diferenças raciais de
rendimentos dos idosos e sobre seus níveis de pobreza. Vê-se, na TAB. 1, que, em termos
de renda individual, a Previdência Social tira grande parte dos idosos da pobreza e, ao
fazer isso, atinge mais os negros do que os brancos: em 2005, a proporção de adultos
pobres era de 34,5% entre os negros e de 26,6% entre os brancos, enquanto que, entre os
idosos, as proporções de pobres (P0) eram bastante similares entre negros e brancos (10,2 e
10,7% respectivamente).

10

Estimativa do Cedeplar no âmbito da pesquisa Demografia e Previdência Social em 2007.
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A partir dos resultados da TAB.2, observa-se que a previdência atenua as diferenças entre
as rendas individuais médias de brancos e negros e as desigualdades de renda dentro dos
grupos. A medida da desigualdade inter-grupos é de 0,04 na renda de trabalho dos adultos
e de 0,03 na renda previdenciária dos idosos, ou seja, a segunda é 25% menor do que a
primeira. A componente do índice L de Theil, que corresponde às desigualdades intragrupos, por sua vez, tem valor de 0,46 entre os adultos (renda de salários) e de 0,32 entre
os idosos (renda previdenciária), ou seja, é 30% menor para a renda previdenciária.
Constata-se, também, que esse efeito de atenuação das desigualdades de renda dentro de
cada grupo é bem mais intenso no caso dos negros do que no dos brancos. Entre adultos,
observa-se que a medida de desigualdade na renda do trabalho é maior entre os brancos
(0,51) do que entre os negros (0,41). Na renda previdenciária, porém, essa diferença é
ainda maior: o índice L de Theil passa a ser de 0,40 para os brancos e de apenas 0,23 para
os negros.
Ao se analisar o papel desempenhado pelas famílias, observa-se que quando se estimam os
mesmos índices de pobreza utilizando a renda familiar per capita, os índices dos negros
passam a ser muito maiores do que os índices dos brancos (TAB.1). Vê-se que a família
tem um papel muito importante em diminuir a intensidade11 da pobreza dos que são pobres
em ambas as raças, apesar de esse efeito ser maior para os brancos.
Os dados da TAB. 3 mostram que a redistribuição da renda internamente às famílias não
atenua o diferencial racial da renda, mas, ao contrário, o eleva: enquanto a renda dos
indivíduos brancos adultos é 97% maior do que a dos negros, a renda familiar per-capita
dos brancos adultos é 108% superior à dos negros; no caso dos idosos, a escolha da família
como unidade receptora de renda implica numa diferença racial ainda maior: 102%, ao
invés dos 82%, quando se toma a renda individual. Esses resultados, em conjunto, sugerem
que os idosos brancos podem contar mais com a ajuda de parentes, ao passo que,
provavelmente, uma maior parcela dos idosos negros auxilia ou é responsável pelo
sustento financeiro de suas famílias.

11

Diferença entre a linha de pobreza e a renda per capita do indivíduo.
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TABELA 1 - Indicadores de pobreza FGT para adultos e idosos para a renda
individual e para a renda familiar per capita segundo a raça (%) - Brasil, 2005
Renda Individual
Grupo de Idade

Indicador de
Pobreza FGT

Negros

Brancos

Razão
Negros/Brancos

Total

P0
P1
P2
P0

34,52
29,15
27,07
10,21

26,57
24,22
23,3
10,66

1,30
1,20
1,16
0,96

30,4
26,59
25,11
10,53

P1
P2

9,25
8,86

10,26
10,10

0,90
0,88

9,90
9,64

Adultos (25-59)

Idosos (60 e +)

Renda Familiar per capita
Grupo de Idade

Indicador de
Pobreza FGT

Negros

Brancos

Razão
Negros/Brancos

Total

P0
P1
P2
P0
P1
P2

35,28
16,56
10,34
12,35
4,52
2,33

16,42
7,34
4,62
4,54
1,78
1,03

2,15
2,26
2,24
2,72
2,54
2,27

25,52
11,79
7,38
7,75
2,90
1,56

Adultos (25-59)

Idosos (60 e +)

Fonte: IBGE, PNAD 2005

TABELA 2 - Theil-L relativo à renda do trabalho e da previdência para adultos e
idosos – Brasil, 2005
Grupos etários por raça
Adultos (25 a 59 anos)
Total
Brancos
Negros
Inter grupos
Intra grupos
Idosos (60 anos e +)
Total
Brancos
Negros
Inter grupos
Intra grupos
Fonte: IBGE, PNAD 2005

Renda do trabalho principal
Theil- L
% renda zero

Renda da Previdência
Theil- L
% renda zero

0,51
0,51
0,41
0,04
0,46

31,42%
29,82%
32,86%

0,33
0,34
0,28
0,01
0,31

92,61%
91,57%
93,55%

0,83
0,84
0,60
0,09
0,72

77,78%
79,16%
76,13%

0,36
0,4
0,23
0,03
0,32

22,71%
21,52%
24,12%
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TABELA 3
Diferenciais raciais de rendimento segundo unidade recipiente
Brasil, 2005
Unidade de renda

Diferencial de renda entre
brancos e negros
adultos

idosos

Renda Individual

1,97

1,82

Renda Fam. Per Capita

2,08

2,02

Fonte: PNAD, 2005 - IBGE

4.2 Comparação entre os Retornos de Brancos e Negros no Âmbito do Sistema
Previdenciário na Perspectiva de Ciclo de Vida

Estimaram-se as RBCs por raça e por sexo para uma coorte hipotética que iniciou sua vida
laboral em 2005, aos 20 anos. As RBCs foram estimadas para cenários alternativos quanto
ao crescimento econômico, forma de se atingir o equilíbrio orçamentário anual e taxa de
desconto utilizada. Como os ajustes para equilibrar o orçamento previdenciário são feitos
na mesma proporção para todos os grupos, praticamente não há alteração nas diferenças
entre as RBCs de cada grupo observadas em cada cenário. Por esse motivo, e levando em
conta o fato de que o interesse é por medidas relativas e não absolutas, a análise descrita a
seguir tem como base um único cenário: taxa de crescimento da economia de 3%, ajuste
nas contribuições e nos benefícios para garantir o equilíbrio financeiro do sistema ano a
ano e taxa de desconto de 5%. Os resultados dos demais cenários encontram-se nos
Anexos.
Os resultados indicam que, mantidas as condições dadas para essa coorte hipotética, negros
recebem, no ciclo de vida, retornos maiores que os brancos. Estima-se que os homens
brancos recebem, em benefícios, 44% do montante que contribuem durante a vida,
enquanto os homens negros recebem apenas um pouco mais: 48%. As mulheres brancas
têm um retorno maior, porém ainda negativo: 77%. As mulheres negras, por sua vez, têm
retornos positivos: recebem, em benefícios, 9% a mais do que contribuem. Assim, como se
vê em destaque na TAB.4, os homens negros recebem 10% a mais de retorno que os
homens brancos, enquanto que entre as mulheres essa diferença chega a ser de 41% em
favor das negras.
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A TAB.4 mostra ainda a razão entre os retornos recebidos por cada grupo quando a
mortalidade é a mesma para todos os grupos (efeito dos perfis de benefícios e
contribuições) e quando os perfis são os mesmos (efeito dos diferenciais de mortalidade).
Observa-se que o efeito dos perfis de benefícios e de contribuições é favorável aos negros,
enquanto que o efeito dos diferenciais de mortalidade lhes é desfavorável. O fato do efeito
dos diferenciais raciais na mortalidade ser menor que o efeito dos perfis de contribuições e
benefícios, em ambos os sexos, é o que garante os maiores retornos aos negros.
Também é possível entender porque as mulheres negras têm maior vantagem relativa sobre
as mulheres brancas (41%) do que os homens negros em relação aos homens brancos
(10%). Por um lado, o efeito negativo das diferenças na mortalidade é menor para as
negras do que para os homens negros, o que indica que os diferenciais raciais na
mortalidade é maior entre os homens. Por outro lado, o efeito positivo das normas
previdenciárias beneficia mais as mulheres negras do que os homens negros, quando
comparados aos indivíduos brancos de mesmo sexo.

TABELA 4- Efeito dos perfis etários de contribuições e benefícios e dos diferenciais
de mortalidade sobre a razão entre as RBCs e a diferença entre as TIRs de negros e
brancos, segundo sexo - Coorte

Homens

Mulheres

1,18
0,94
1,10

1,47
0,96
1,41

Razão entre RBC
( Negros/Brancos)
Efeito das curvas
Efeito da mortalidade
Razão observada

4.3 Os Resultados de Brancos e Negros no Âmbito do Sistema Previdenciário
na Perspectiva de Período

Quando se estimam as transferências entre os grupos de negros e brancos, sem
discriminação por sexo, verifica-se que praticamente não houve transferência de renda
entre negros e brancos em 2005: a RBC do grupo dos negros foi de 0,998 e a do grupo dos
brancos foi de 1,001. Isso significa que o efeito das estruturas etárias sobre as
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transferências de renda teve praticamente a mesma magnitude do efeito das normas
previdenciárias, favoráveis aos negros e, possuindo direção contrária, se anularam.
Apesar desse resultado geral, há resultados distintos quando se consideram também os
diferenciais por sexo. Os homens negros receberam, em benefícios, 72% do montante que
pagaram em contribuições durante o ano. Os homens brancos receberam um pouco mais,
77%, entretanto, também tiveram resultados negativos (pagaram mais do que receberam).
As mulheres, por sua vez, tiveram resultados positivos: as brancas receberam, em
benefícios, 46% a mais do que contribuíram, enquanto que o retorno das negras foi ainda
maior: 64%. Assim, como se vê em destaque na TAB.5, o grupo dos homens negros
recebeu 6% a menos de retorno que os homens brancos, enquanto que entre as mulheres
essa diferença foi de 12% em favor das negras.
Para compreender esses resultados, observe-se ainda a TAB.5. Assim como na análise de
ciclo de vida, vê–se que o efeito isolado das normas previdenciárias é favorável aos negros,
tanto entre as mulheres como entre os homens. Por sua vez, o efeito desfavorável dos
diferenciais na estrutura etária, como era esperado, é maior que o efeito dos diferenciais de
mortalidade na análise de ciclo de vida (o que pode ser verificado comparando-se a TAB. 4
com a TAB. 5). Isso se explica pelo fato de que o efeito da estrutura etária reflete tanto os
diferenciais na mortalidade quanto os diferenciais de fecundidade.
No caso das mulheres, o efeito dos perfis de benefícios e contribuições é maior que o efeito
das estruturas etárias, garantindo maior RBC para as negras no período. Entretanto, no caso
dos homens, o inverso ocorre. Convém observar que, apesar de o efeito desfavorável da
estrutura etária ser maior no caso das mulheres, o efeito dos perfis também é maior entre as
mulheres e é o que garante às mulheres negras a maior RBC no período.
Nesses resultados, chama a atenção a transferência bastante significativa de recursos dos
homens para as mulheres no período, assim como pôde ser observado nos resultados para a
coorte. Isso porque as mulheres são, tanto na perspectiva geracional quanto na de período,
duplamente favorecidas: pelas normas previdenciárias e por suas probabilidades de
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sobrevivência mais elevadas (no caso da análise de coorte) ou por sua estrutura etária mais
envelhecida (no caso da análise de período). 12

TABELA 5 - Efeito das curvas de benefícios e contribuições e das diferenças nas
estruturas etárias sobre a razão entre as RBCs de negros e brancos, segundo sexo –
Brasil, 2005
Homens

Mulheres

1,16
0,82
0,94

1,46
0,79
1,12

Razão entre RBCs
(Negros/ Brancos)
Efeito das curvas
Efeito da estrut. Etária
Razão observada

5 DISCUSSÃO
Este trabalho procurou analisar as formas como a renda da previdência social atua sobre as
disparidades raciais no Brasil, abordando a questão sob três pontos de vista. A primeira
abordagem mostrou que, apesar de os benefícios previdenciários terem valores médios
menores para os idosos negros, a previdência social de fato tira grande parte dos idosos da
pobreza e, nesse sentido, atinge mais os negros do que os brancos. Os resultados desta
análise mostram que o sistema previdenciário brasileiro é similar, nesse sentido, ao sistema
norte-americano, sendo eficaz em diminuir as desigualdades raciais de renda entre os
beneficiários (Smith, 1995; Hogan et al,1997; Hogan & Perrucci, 1998 e Lee 2000).
A segunda análise mostrou que, apesar de morrerem mais cedo, os negros recebem maiores
retornos que os brancos em uma perspectiva de ciclo de vida. Esses resultados vão ao
encontro aos de Duggan et al (1993), Rofman (1993), Lee (2000) e Cohen et al (2004) para
os Estados Unidos, que também encontraram maiores retornos para os negros que para os
brancos (Duggan, Lee e Cohen) ou não negros (Rofman). Entretanto, os resultados deste
trabalho indicam que os negros brasileiros estão em situação mais favorável que os negros
norte-americanos: enquanto esta pesquisa encontrou que o valor da diferença entre as TIRs
recebidas por negros e brancos é 0,57%, no caso dos homens, e 1,45%, no caso das

12

Para uma análise específica sobre o favorecimento das mulheres pelas normas previdenciárias e as
transferências intrageracionais entre homens e mulheres no âmbito do sistema previdenciário, ver Turra,
Marri & Wajnman (2008).
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mulheres, os trabalhos citados estimaram diferenças menores entre os retornos de negros e
brancos13.
Através da análise das transferências que ocorreram entre os grupos raciais no ano de
2005, procura-se responder à seguinte pergunta: estariam os negros, como um grupo
(considerando a população de negros dos 10 aos 80 anos), sendo beneficiados por
compartilharem de um sistema previdenciário único com os brancos? Ou, em outras
palavras: caso o sistema previdenciário fosse separado por raça, os negros,
individualmente, receberiam taxas de retorno maiores ou menores que as observadas?

Essa questão é importante porque, pelo fato de possuírem uma maior natalidade e maior
mortalidade que os brancos, a estrutura etária do grupo negro é mais jovem e, por esse
motivo, um sistema previdenciário formado apenas por negros se equilibraria com valores
de contribuição mais baixos e/ou valores de benefícios mais elevados do que um sistema
formado apenas por brancos. No entanto, o sistema previdenciário brasileiro é único e,
sendo a estrutura etária do grupo dos negros mais jovem, há uma tendência a que, ano a
ano, os negros transfiram renda aos brancos no sistema previdenciário e, assim, recebam
individualmente taxas de retorno menores do que as que receberiam se os sistemas fossem
separados por raça.

Neste trabalho, entretanto, verificou-se que praticamente não houve transferência entre o
grupo de negros e o grupo de brancos no ano de 2005, ou seja, os resultados indicam as
normas favoráveis aos mais pobres são de tal dimensão que anulam o efeito da diferença
nas estruturas etárias. Ou seja, as normas previdenciárias impedem que parte das
contribuições dos jovens e adultos negros seja utilizada para financiar benefícios de idosos
brancos (obviamente, essa situação se perpetuará enquanto se mantiverem as diferenças
nas estruturas etárias dos grupos raciais observadas em 2005).

Distintamente, de acordo com os resultados de Lee (2000), nos Estados Unidos houve
transferência de renda previdenciária de indivíduos pertencentes ao grupo minoritário para
brancos em 1995. No caso específico dos negros, Lee (2000) estimou que sua taxa de
retorno previdenciária é maior que a dos brancos em 0,4%. Por formarem o grupo
13

A única exceção é o resultado de Cohen et al para os homens da coorte de 1956-64, cuja diferença entre os
retornos foi 0,6%.
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minoritário de estrutura etária mais envelhecida14, foi o único grupo minoritário que
recebeu, assim como os brancos, transferências líquidas em 1991. Portanto, assim como os
brancos, eles ganham em participar de um sistema previdenciário único, apesar de
receberem transferências no período bem menores que as dos brancos.

Resumindo-se os achados deste artigo, conclui-se que as regras previdenciárias brasileiras,
atualmente, executam três papéis importantes que estão intrinsecamente relacionados:
diminuem as desigualdades de renda entre os idosos brancos e negros, equilibram a
participação de ambos os grupos no orçamento previdenciário, e garantem que os negros,
mesmo participando de um sistema previdenciário único, recebam maiores retornos
financeiros que os recebidos por brancos de uma mesma coorte.

14

Sua estrutura etária é mais envelhecida porque, apesar de apresentarem a menor esperança de vida ao
nascer, têm baixíssimas taxas de imigração e taxas de fecundidade que não são tão altas quanto a dos
hispânicos.
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ANEXOS

TABELA 1 - RBCs dos homens estimadas segundo o cenário em que as contribuições e
os benefícios são ajustados para equilibrar o orçamento
Não há aumento
real de salários

Salários crescem
1.5% a. a.

Salários crescem
3.0% a.a.

Brancos
Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

0,54
0,30
0,16

0,62
0,35
0,19

0,77
0,44
0,24

Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

0,60
0,33
0,18

0,69
0,38
0,21

0,87
0,48
0,26

Negros

TABELA 2 - RBCs das mulheres estimadas segundo o cenário em que as contribuições e
os benefícios são ajustados para equilibrar o orçamento
Não há aumento
real de salários

Salários crescem
1.5% a. a.

Salários crescem
3.0% a.a.

Brancas
Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

0,97
0,52
0,29

1,14
0,61
0,34

1,45
0,77
0,42

Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

1,36
0,75
0,43

1,59
0,87
0,49

2,00
1,09
0,60

Negras
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TABELA 3 - RBCs dos homens estimadas segundo o cenário em que os benefícios são
ajustados para equilibrar o orçamento
Não há aumento
real de salários

Salários crescem
1.5% a. a.

Salários crescem
3.0% a.a.

Brancos
Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

0,43
0,24
0,13

0,62
0,35
0,19

0,88
0,50
0,27

Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

0,48
0,26
0,14

0,69
0,38
0,21

0,99
0,55
0,30

Negros

TABELA 4 - RBCs das mulheres estimadas segundo o cenário em que os benefícios são
ajustados para equilibrar o orçamento
Não há aumento
real de salários

Salários crescem
1.5% a. a.

Salários crescem
3.0% a.a.

Brancas
Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

0,77
0,41
0,23

1,14
0,61
0,33

1,68
0,89
0,48

Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

1,09
0,60
0,35

1,59
0,86
0,48

2,31
1,25
0,68

Negras
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TABELA 5 - RBCs dos homens estimadas segundo o cenário em que as contribuições
são ajustadas para equilibrar o orçamento
Não há aumento
real de salários

Salários crescem
1.5% a. a.

Salários crescem
3.0% a.a.

Brancos
Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

0,61
0,35
0,19

0,62
0,35
0,19

0,63
0,36
0,20

Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

0,68
0,38
0,21

0,69
0,39
0,21

0,70
0,39
0,22

Negros

TABELA 6 - RBCs das mulheres estimadas segundo o cenário em que as contribuições
são ajustadas para equilibrar o orçamento
Não há aumento
real de salários

Salários crescem
1.5% a. a.

Salários crescem
3.0% a.a.

Brancas
Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

1,12
0,61
0,34

1,14
0,62
0,34

1,15
0,63
0,35

Taxas de Desconto
2,5%
5,0%
7,5%

1,56
0,87
0,49

1,59
0,88
0,50

1,61
0,89
0,51

Negras

