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• Esta edição das Perspectivas da OCDE para Pensões de Reforma analisa o contexto instável das reformas.

• Examina a reformulação dos sistemas de pensões durante a crise a para além desta, a concepção de mecanismos
automáticos de reajuste, inversões de reformas de caráter sistémico nos regimes de pensões na Europa Central e de
Leste, cobertura de sistemas de pensões privados e garantias em sistemas previdenciários com contribuição definida.

• Encerra-se com um guia de políticas para sistemas de pensões com contribuição definida e um anexo estatístico.
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Pensões: Passado, Presente e Futuro

Pode não ser evidente, mas os reformados de hoje estão a viver graças ao que se poderia chamar de idade áurea
dos sistemas previdenciários e dos reformados. Hoje, um número muito mais reduzido de pessoas idosas vive em
estado de pobreza do que em tempos passados: cerca de 25% a menos do que em meados da década de 1980. Podem
esperar viver mais tempo: As pessoas que hoje têm 65 anos podem projetar viver 3,5 anos a mais do que a geração
dos seus pais.

Em compensação, os trabalhadores de hoje e de amanhã terão de trabalhar durante um número maior de anos antes
de alcançar a reforma e terão pensões públicas mais reduzidas. As suas pensões privadas têm muito mais probabilidades
de ser do tipo de pensão com contribuição definida, o que significa que os indivíduos estão hoje mais diretamente
expostos aos riscos de investimentos e que eles próprios arcam com o custo das pensões pelo fato de viverem mais
tempo.

O choque financeiro de 2007-2008 prolongou os seus efeitos no decorrer dos anos subsequentes, com um
profundo impacto nas economias e nas finanças públicas da maioria dos países da OCDE. Os sistemas de pensões,
já transformados por uma onda de reformas na década anterior, sofreram reformas adicionais, muitas vezes sob a
pressão da consolidação fiscal e dos mercados financeiros internacionais. As reformas mais notáveis são as que dizem
respeito ao aumento da idade exigida para poder beneficiar de uma pensão, adotadas por mais da metade dos países
da OCDE. A longo prazo,a idade exigida para beneficiar de uma pensão será de 67 anos ou mais em 13 países, com
a mesma idade para ambos os sexos em todos os países, exceto um. Outras medidas, menos visíveis, que visam a
incentivar as pessoas a trabalharem durante um número mais elevado de anos, como condições mais estritas para a
reforma antecipada ou o aumento do montante da pensão para aquelas que continuarem a trabalhar além da idade
regulamentar, foram implementadas em 14 países.

Esta evolução é bem-vinda, por quatro razões. Em primeiro lugar, o fato de trabalhar mais tempo, quando as
pessoas beneficiam de maior longevidade, aumenta a sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões e de maneira
menos dolorosa do que através do aumento de impostos. Em segundo lugar, assegura uma mais justa repartição dos
custos do avanço em idade de uma geração para outra. E períodos de contribuição mais longos podem amenizar o
impacto de reduções planeadas em benefícios de pensões sobre os rendimentos de pensões. Em terceiro lugar, sugere
uma clara ruptura em relação às políticas fracassadas de tempos passados que incentivavam os trabalhadores mais
idosos a saírem do mercado de trabalho e a ingressarem na reforma de maneira antecipada, por doenças de longo prazo
ou por invalidez, bem como através de pensões por velhice. A razão aparente para a política fracassada é a de que
produziria mais oportunidades de trabalho para os jovens. Mas a evidência mostra que este é apenas mais um exemplo
da falácia do "bolo do trabalho": o fato de manter os trabalhadores mais idosos na força de trabalho não reduz as
oportunidades de trabalho para os jovens. Em quarto lugar, o fato de estender a vida ativa numa situação em que a
força de trabalho regista um crescimento lento ou até mesmo um declínio deverá proporcionar um importante impulso
para economias que envelhecem. Dados estes claros benefícios, a tendência ao aumento da idade para a reforma – até
mesmo para além de 67 anos – deve ser incentivada. Uma maneira eficiente e transparente de o fazer é vincular, no
plano institucional, a idade para a reforma e a esperança de vida, como se faz na Dinamarca e em Itália.

As reformas dos sistemas de pensões no decorrer da última década também levaram a uma redução nas promessas
de pensões públicas em muitos países, na maior parte dos casos entre um quinto e um quarto. Estes cortes foram
necessários para garantir a sustentabilidade financeira dos sistemas de pensões, tanto para os atuais como para os
futuros reformados. Desde 2007, a metade dos países da OCDE tomou medidas suplementares com vista a melhorar
a sustentabilidade do sistema público de pensões, inclusive através da adoção de exigências de reajuste e fórmulas
de prestações.

Em média, nos países da OCDE, as pessoas que começam a trabalhar hoje podem esperar beneficiar de uma
pensão pública líquida de cerca da metade dos seus ganhos líquidos, se se reformarem ao término de uma carreira
completa, quando atingirem a idade oficial para a reforma. Esta "taxa líquida de substituição" de prestações públicas
é inferior a 50% na metade dos países da OCDE. Em 13 destes países, as pensões privadas são compulsórias. A
legislação ou os contratos sociais exigem que todos os trabalhadores participem nesses sistemas. O resultado é que a
globalidade das prestações compulsórias – incluindo estes sistemas privados – oferece uma taxa líquida de substituição
de cerca de 69% em média nos países da OCDE.

Não obstante, há uma grande disparidade nas pensões de uma dezena de países da OCDE, com taxas líquidas
de substituição de sistemas obrigatórios de menos de 60%. Na maior parte destes países, as pensões privadas são
voluntárias e raramente cobrem mais do que a metade da força de trabalho. Para que estas disparidades possam ser
suprimidas, um papel mais ativo por parte das pensões privadas nesses países é inevitável. Mesmo se maiores aumentos
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da idade da reforma forem implementados, a oferta de pensões privadas deve ser estimulada, para permitir que os
trabalhadores se apoiem nas suas economias quando atingirem idade avançada, complementando os seus rendimentos
do trabalho e as prestações dispensadas por pensões públicas. Isto pode ser particularmente atrativo para aqueles que
buscam condições de trabalho flexíveis após uma certa idade, ou uma reforma gradual.

A obrigatoriedade das pensões privadas seria a solução ideal para eliminar a disparidade nas pensões e assegurar
a adequação das prestações. Todavia, alguns países têm evitado esta política parcialmente por receio de que as
contribuições possam ser vistas como um novo imposto. Uma maneira alternativa de obter o mesmo resultado seria a
inscrição automática das pessoas nesses sistemas, oferecendo-lhes, ao mesmo tempo, a possibilidade de se retirarem
dentro de um certo prazo, a chamada "inscrição automática". Ao possibilitar que as pessoas optem por se retirar
da poupança para a reforma, ao invés de as incentivar a aderirem à mesma, esta solução aposta no uso da inércia
natural para expandir a cobertura. O primeiro sistema nacional de inscrição automática de poupança para a reforma
na OCDE, o KiwiSaver, introduzido na Nova Zelândia em 2007, tem sido altamente eficaz, assegurando altos índices
de participação entre os novos funcionários, com opções de saída de apenas 20%. Este tipo de regime será lançado no
Reino Unido entre 2012 e 2017 e outros países provavelmente seguirão o exemplo britânico.

Uma outra política fundamental que pode ser usada com vista a expandir o papel das pensões privadas é a oferta
de incentivos financeiros. A maneira tradicional de estimular os indivíduos a fazerem poupança para quando forem
idosos tem sido a oferta de incentivos fiscais. Embora alguns países tenham recentemente expandido os seus incentivos
fiscais, a Austrália, a Irlanda, a Nova Zelândia e o Reino Unido foram levados a limitá-los, para reduzir o custo fiscal
representado pelas receitas fiscais perdidas. Os custos têm sido questionados em outros países, como a Alemanha.

O problema com a concepção tradicional dos incentivos fiscais é que beneficiam principalmente aqueles que
dispõem de altos rendimentos, dado que pagam as mais altas taxas marginais de imposto. Na verdade, na maior parte
dos países com sistemas de pensão voluntários, os trabalhadores com baixos rendimentos são os que têm menos
probabilidades de participar em planos de pensão privada. Uma maneira mais eficiente de alcançar os indivíduos que
têm rendimentos mais baixos é a oferta de subsídios fixos aos aforradores e contribuições equivalentes, limitados a um
certo nínel para assegurar uma maior progressividade. Estes incentivos financeiros podem beneficiar mais aqueles que
têm baixos rendimentos, inclusive os isentos de imposto sobre os rendimentos ou que pagam muito pouco imposto. Na
Alemanha e na Nova Zelândia, dois países que introduziram tais incentivos para alguns dos seus produtos de poupança
para a reforma, as taxas de cobertura são mais semelhantes entre os diferentes grupos classificados em função dos
rendimentos.

Além de expandir a cobertura das pensões privadas, os decisores políticos devem intervir em três frentes, com
vista a aumentar a adequação das prestações. Em primeiro lugar, devem assegurar que as contribuições para tais planos
são suficientes para a realização dos objetivos de rendimentos da reforma. Isto é muito claro em sistemas compulsórios,
como o da Austrália, que anunciou recentemente um aumento na taxa mínima de contribuição de 9% para 12% dos
salários. Em segundo lugar, devem limitar as perdas em tais sistemas, através da restrição de retiradas precoces e
de pagamentos de benefícios de quantia única. Em terceiro lugar, devem promover estratégias de investimentos e
produtos que apresentem baixos custos e que amenizem os riscos durante o período de acumulação de ativos e durante
a reforma, quando os benefícios forem pagos. Ao enfrentarem esses desafios, os decisores políticos devem dedicar
maior atenção ao leque de investimentos e às opções de benefícios, a fim de simplificar e facilitar decisões financeiras
complexas. Também devem melhorar a concepção de alternativas para aqueles que não fazem escolhas ativas, de
maneira que possam corresponder melhor às necessidades e expectativas individuais.

“Qual é o país que tem o melhor sistema de pensões?" é uma pergunta que muitas vezes é formulada à OCDE. Mas
é muito difícil dar uma resposta a esta pergunta, apesar do gosto extremamente difundido por quadros de classificação.
A verdadeira resposta é que há espaço para melhoria na provisão de rendimentos da reforma em todos os países. Todos
eles enfrentam pelo menos alguns dos seguintes desafios: cobertura do sistema de pensões, adequação das prestações,
sustentabilidade financeira, bem como riscos e incertezas que afetam os indivíduos. As perspectivas para as pensões
nos países da OCDE encerram, por conseguinte, transformações contínuas – e necessárias.
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