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Expectativa de vida maior,
aposentadorias menores
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Trabalhador terá que contribuir por mais 52 dias para não ter redução no benefício
DIVULGAÇÃO
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O

s trabalhadores terão que contribuir
por quase mais dois
meses, em média,
a partir de 1º de dezembro
para não ter perda ao pedir
aposentadoria por tempo de
serviço do INSS. Isso porque
a mudança do fator previdenciário, que leva em conta o aumento da expectativa
de vida dos brasileiros, afetará diretamente o cálculo do
valor do benefício com um
desconto maior. O fator chega reduzir, em alguns casos,
a aposentadoria em até 40%.
O IBGE divulga a tábua de
mortalidade no dia 1º de dezembro. Por conta disso, as
aposentadorias agendadas a
partir dessa data devem ter
redução devido a incidência
do fator previdenciário.
A mudança no cálculo dos
benefícios do INSS é resultado da atualização do índice,
feita todos os anos devido à
alterações na expectativa de
vida população. De acordo
com projeções do atuário
Newton Conde, da Conde
Consultoria, a expectativa de
vida do brasileiro neste ano
deve subir, em média, pelo

menos 52 dias. E esse aumento impacta diretamente
no cálculo do benefício, pois
eleva o fator previdenciário.
O fator foi criado pelo governo para evitar que trabalhadores se aposentem com
idades consideradas baixas e
fiquem mais tempo no mercado. Assim quanto mais
tempo contribuindo, maior
será o valor do benefício.
De acordo com as contas
feitas por Conde, uma mulher com 54 anos de idade,
30 anos de contribuição para
o INSS, e média salarial de
R$ 3 mil, por exemplo, tem
fator previdenciário (hoje)
de 0,66246. Em dezembro
o cairá para 0,66011. Com
isso, o benefício hoje que seria de R$ 1.987,38, vai para
R$1.980,33 em dezembro,
queda de 0,35%.
Já para um homem com
58 anos de idade e 35 anos
de recolhimento previdenciário, média salarial de R$3
mil, e fator de 0,76977, a queda é maior: 0,39%. Com o
aumento da expectativa de
vida o fator cai para 0,76677.
O benefício que hoje seria de
R$2.309,31, em dezembro
passa a ser de R$2.300,31.
Ou seja, terá menos R$ 9 no
benefício previdenciário.

Newton Conde estima que expectativa de vida este ano será maior

CONFIRA

Como fugir da incidência do fator
■ Para não ter perda no benefício com a mudança do fator
previdenciário, o segurado que
se enquadrar nas regras de aposentadoria (por idade ou tempo
de contribuição), pode fazer o requerimento antes da mudança.
Assim o cálculo da renda mensal
será feito sobre a tabela anterior.
Nesta situação, a data
de pedido de agendamento
ao INSS é o que conta para

quando o segurado se aposentar, mesmo que o atendimento
em um posto demore.
Além disso, o segurado que
atingir a Fórmula 85/95, que
soma idade e tempo de contribuição, sendo 85 pontos para
mulheres e 95 pontos para homens, consegue a aposentadoria integral, sem a incidência do
fator. Em alguns casos a diferença chega a R$ 1,5 mil.

INFRAESTRUTURA
E NEGÓCIOS
ANO ELEITORAL

PROPOSTA PARA O RIO
■ Estamos às vésperas de
eleição de extrema importância para o estado. Desnecessário falar da situação
que todos os serviços públicos se encontram e o gigantesco desafio que se apresenta para colocar o Rio no
rumo do desenvolvimento.
A Aeerj, que congrega empresas que constroem e
mantêm a infraestrutura
do estado, elaborou trabalho - “Propostas para os
Candidatos” - que tem o objetivo de reverter o quadro
ainda no próximo exercício.
É fundamental promover “o reequilíbrio das contas públicas no menor prazo possível para que investimentos sejam retomados”
e que se abra a “cooperação
entre todos os entes federativos e a iniciativa privada
(nacional ou estrangeira)
para incentivar investimentos, garantindo a participação das empresas fluminenses nos projetos”.
Para que o estado volte
a ser atrativo é imperioso
que a segurança aumente.
Do contrário, não haverá
investidores, e se não haverá investidores, não haverá desenvolvimento, pois
o Estado não terá como
fazer. Investimentos em
segurança são essenciais,
podem aumentar o nível
de confiabilidade nas instituições serem geradores de
emprego. A modernização,

ampliação e construção
de equipamentos, como
delegacias, presídios são
imprescindíveis.
Em se tratando de investimentos, principalmente
privados, a segurança jurídica é fundamental. O investidor só será atraído ao
se sentir seguro, seja através da segurança pública
como da segurança jurídica. As empresas precisam
estar seguras de que os contratos serão respeitados.
Ponto importante também é a “Melhoria da Gestão Pública” que é burocrática, lenta e ineficiente. O
novo governo deve modernizar a máquina, adote políticas e programas de Estado
e não de um governo.
As grandes economias
investiram em infraestrutura, têm sistemas de
transporte eficientes, estradas com sinalização e
pavimento de qualidade,
ampliaram a cobertura de
abastecimento de água e
de saneamento, estruturas
hospitalares, educacionais
de qualidade. Que enfoque
e valorize investimentos em
infraestrutura, pois é por
meio dela que se alavanca
a economia, gera empregos e melhora a qualidade
de vida da população.
Luiz Fernando Santos Reis é
presidente da Associação das Empresas
de Engenharia do Rio de Janeiro (Aeerj).

