NOTA APAS | Reforma da Previdência
A Reforma da Previdência integrou a pauta do Governo Federal continuamente desde a
gestão dos presidentes Fernando Henrique Cardoso, passando por Luís Ignácio Lula da
Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, até finalmente o governo atual do presidente Jair
Bolsonaro, o que tem demonstrado a necessidade de se buscar equilíbrio no sistema
previdenciário brasileiro.
Este tema não pode mais ser adiado, até porque a alteração da taxa de longevidade da
população aumenta a necessidade de revisão no decorrer do tempo.
Além disso, o sistema previdenciário contempla diversas categorias de profissionais que
possuem tempo e sistema de contribuição diferentes entre si, dificultando a elaboração
de uma proposta que atenda as diversas categorias, permita o equilíbrio econômico e
possa trazer uma economia para o orçamento público na ordem de R$ 1 trilhão nos
próximos dez anos.
Há pontos polêmicos no Projeto de Emenda Constitucional (PEC), e caberá ao Congresso
Nacional analisar e efetuar eventuais alterações para aperfeiçoá-lo. Há no Congresso
conhecimento técnico para este processo de melhoria e sensibilidade dos
parlamentares para buscar o justo equilíbrio no sistema.
O setor acredita que a sociedade está em sua maioria convencida da necessidade da
Reforma e entende também que o sistema de capitalização, contemplado na PEC, é
positivo por permitir que cada cidadão estabeleça a melhor maneira de sua contribuição
com relação aos benefícios na aposentadoria.
Se a Reforma da Previdência for aprovada com a meta almejada pelo Poder Executivo,
será o primeiro grande avanço do governo atual para a recuperação econômica do Brasil
e, desta forma, serão abertos caminho para outras Reformas também necessárias.
Com estes sinais, será vislumbrado um ambiente propício ao empreendedorismo.
Afinal, somente a iniciativa privada pautada pela justa concorrência pode
gerar os empregos necessários
para
os
12
milhões
de
brasileiros
desempregados atualmente.
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