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Introdução 

No dia 10 de dezembro de 2010, o presidente da Bolívia, Evo Morales, promulgou 

na sede da Central Operária Boliviana (COB) a nova Lei de Pensões do país em 

pomposa cerimônia que incluiu todo o gabinete ministerial, a direção da central 

sindical e o alto mando militar do país (ver: OBSERVATÓRIO POLÍTICO SUL-

AMERICANO, 10/12/2010). A reforma no setor previdenciário boliviano foi fruto de 

um longo processo de concertação entre o governo e a COB iniciado em agosto de 

2008, e a resultante Lei 065 (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2010) foi 

qualificada pelo presidente Morales como histórica e mais um passo importante no 

processo de mudanças do país. 

A nova lei sobrepõe-se à anterior Lei 1732 de 29 de novembro de 1996, aprovada 

durante o primeiro governo de Gonzalo Sánchez de Losada e que instituíra o regime 

de capitalização individual gerenciado por Administradoras de Fundos de Pensão 

Privadas (AFP) na previdência social boliviana, apontado como parte importante das 

reformas neoliberais por que passou o país. Mas embora expanda substantivamente 

direitos e acesso à previdência e tenha como objetivo declarado superar o 

paradigma neoliberal implementado na anterior reforma previdenciária, a nova lei 

mantém algumas características em comum com a legislação anterior, 

notadamente o regime de capitalização individual e a ausência de financiamento 

estatal à previdência, levantando questionamentos acerca do grau de mudança 

paradigmática no setor trazido pela reforma. 
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Assim, o presente artigo pretende analisar as características da nova Lei de 

Pensões boliviana e situá-la dentro do contexto mais geral do novo paradigma de 

desenvolvimento econômico e social trazido a partir de 2006 com o início do 

governo de Evo Morales. Para tanto, inicia com um breve histórico da criação e 

evolução do sistema de previdência social na Bolívia para, em seguida, analisar as 

características da nova lei e, por fim, situá-la dentro do paradigma de 

desenvolvimento perseguido por Morales. 

 

Um breve histórico da previdência social boliviana: origens e evolução 

As origens do sistema de proteção social boliviano remontam, ainda que de uma 

maneira bastante restrita e limitada, ao século XIX, quando durante os governos de 

Andrés de Santa Cruz (1829-39), José Miguel de Velasco (1839-41) e Manuel 

Isidoro Belzú (1848-55) foram emitidos decretos regulamentando o direito à 

aposentadoria de funcionários públicos. À época, antes que um direito, a 

aposentadoria era vista como um privilégio desse tipo de funcionário, em especial 

das altas autoridades hierárquicas, como um “reconhecimento aos serviços 

prestados à nação” (ARZE VARGAS, 2008, p. 16). 

A ampliação da proteção social, tanto em termos da proteção fornecida em si 

quanto da sua cobertura e da própria noção do direito a ela data do começo do 

século XX, em especial dos governos do chamado “Socialismo Militar” (1936-39) 

que com a Constituição de 1938 pela primeira vez proclamou formalmente a 

existência de direitos trabalhistas e a responsabilidade governamental em prover 

seguridade social (KLEIN, 1965, 1966, 1967). É desse período a criação da Caja de 

Seguro y Ahorro Obrero estabelecida por decreto em 1935 e precursora do Código 

de Seguridade Social de 1956, primeiro sistema previdenciário realmente 

abrangente do país que funcionava sobre o sistema de reparto e se financiava por 

contribuições tripartites de patrões, trabalhadores e Estado de 34%, 10% e 1-5% 

respectivamente.  

Tais avanços se deram, é preciso ressaltar, em contextos de forte mobilização 

social e de processos de construção estatal e nacional: o Socialismo Militar consistiu 

na primeira grande tentativa mais consistente de dotar o Estado boliviano de maior 

capacidade institucional e responsabilidade econômica e social após os fortes 

desarranjos trazidos pela derrota na Guerra do Chaco (1932-35), enquanto o 

Código de 56 foi um dos frutos diretos da Revolução Boliviana de 1952, que além 
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dele realizou a reforma agrária, nacionalizou as minas de estanho e instituiu o 

sufrágio universal na construção de um projeto de país em que o Estado era visto 

como responsável direto pelo desenvolvimento econômico e fator de coesão 

nacional. Com a perda do ímpeto revolucionário inicial e a sequência de golpes e 

contragolpes militares que se iniciou no país em 1964, inicia-se também um lento, 

mas constante processo de mudança paradigmática na seguridade social boliviana 

que seguirá após a redemocratização até culminar na Lei 1732 de 1996. 

Em 1972, sob a ditadura de Hugo Bánzer, foi eliminada a contribuição estatal ao 

fundo previdenciário e reduzida a menos da metade a contribuição patronal (15%), 

iniciando assim o caminho rumo à responsabilização única do trabalhador em 

relação à provisão de sua aposentadoria (embora a contribuição laboral seja 

também reduzida para 3,5%). Em 1987, já novamente em período democrático e 

sob a presidência de Victor Paz Estenssoro, um dos principais líderes da Revolução 

de 52, mas agora iniciador do ajuste neoliberal em seu retorno ao governo, volta a 

contribuição estatal reduzida a 1% sobre o valor salarial. Mas a maior mudança 

promovida por Paz Estenssoro foi a separação da seguridade social boliviana em um 

regime de curto e outro de longo prazo com financiamento e gestão distintos e que 

se manteria a partir de então, ficando o curto prazo responsável pelos serviços de 

saúde e o longo prazo com as pensões propriamente ditas e os seguros por 

acidentes de trabalho. Com a mudança, a contribuição patronal total mantém-se 

em 15%, mas altera-se sua composição, da qual 10% passa a financiar saúde e 

apenas 5% a seguridade social em si. A contribuição laboral, por sua vez, aumenta 

ligeiramente para 5%. Em 1990, sob a presidência de Jaime Paz Zamora, são 

estabelecidos leves aumentos contributivos de um ponto percentual para os setores 

patronal e laboral e de meio ponto para a contribuição estatal. 

A reforma de 1996, por sua vez, é muito mais radical nas mudanças promovidas ao 

sistema ao acabar de vez com o sistema de reparto até então vigente e substituí-lo 

pelo sistema de capitalização individual, mas são alterações condizentes com o já 

mencionado processo gradual de mudança paradigmática rumo à responsabilização 

individual por que vinha passando a previdência social boliviana. Mais uma vez, 

atenção ao contexto nacional é crucial para a compreensão das mudanças. A Bolívia 

foi país pioneiro na América Latina na implantação do chamado ajuste estrutural, 

iniciando as reformas neoliberais em 1985 sob a presidência de Paz Estenssoro. 

Ironicamente, o mesmo Paz Estenssoro que liderara a montagem do capitalismo de 

Estado em 1952 inicia também a sua desmontagem em sua volta à presidência 

após a redemocratização e a égide do modelo neoliberal de desenvolvimento 
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permanece sobre todos os governos que se seguem até 2005. Um dos principais 

executores do ajuste estrutural foi o então jovem tecnocrata Gonzalo Sánchez de 

Losada, ministro do Planejamento de Paz Estenssoro e que seria o responsável pelo 

aprofundamento do modelo ao chegar à presidência em 1993. Em seu primeiro 

governo (ele voltaria à presidência em 2002), Goni, como é conhecido na Bolívia, 

privatizou empresas estratégicas, reformou a Constituição e aprovou uma reforma 

previdenciária perfeitamente compatível com o novo espírito do tempo, 

privatizando a administração do sistema previdenciário às AFPs e atrelando seu 

financiamento de forma praticamente exclusiva aos aportes laborais. 

O novo modelo foi inspirado clara e diretamente na reforma previdenciária chilena 

executada por Pinochet em 1981 e então propagandeada como um grande sucesso 

econômico (WEYLAND, 2005). Goni, no entanto, decidiu incluí-la como um 

desdobramento de suas propostas mais amplas de reformas estruturais, um 

segundo passo de seu plano de privatização de empresas estratégicas. Esse plano 

foi chamado de “capitalização”, por formalmente privatizar o controle acionário de 

apenas metade das companhias e com a outra metade constituir um fundo para o 

pagamento de um benefício universal anual a todos os cidadãos acima de 65 anos, 

o Bonosol, que em 1997 distribuiu US$ 248 a mais de 300.000 cidadãos1. A 

promessa da renda universal facilitou politicamente tanto a privatização das 

próprias empresas quanto a proposta posterior de privatização do próprio sistema 

previdenciário, concretizada em 1996 com a aprovação da Lei 1732. 

A alteração para o regime de capitalização individual foi propagandeada como a 

solução ao crescente déficit no fundo de reparto coletivo ocasionado pela excessiva 

dependência no aporte laboral de um mercado de trabalho que era 

majoritariamente informal. Dessa forma, defendia o governo, evitar-se-iam os 

prognósticos futuros de insustentabilidade do regime na medida em que cada 

trabalhador seria o responsável por sua própria aposentadoria. A contribuição 

patronal foi reduzida a 11,71% dos quais apenas 1,71% para o sistema de longo 

prazo e ainda assim restrito ao seguro de riscos profissionais e a contribuição 

laboral subiu para 12,21%, com a contribuição estatal novamente zerada. Além de 

supostamente superar a insustentabilidade do regime de reparto, a reforma visava 

também aumentar o nível de poupança interna do país na medida em que o os 

                                                           
1 Em 1998, entretanto, sob a presidência constitucional de Hugo Bánzer, o pagamento do Bonosol foi 
suspenso pelo governo e somente reposto pelo próprio Bánzer em 2001, embora reduzido a US$ 120. 
Em 2002, com o retorno de Goni à presidência, o valor do Bonosol foi restabelecido aos US$ 248 
originais, valor mantido por seu sucessor Carlos Mesa. 
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fundos de capitalização poderiam ser utilizados para financiar investimentos 

produtivos. 

Quando da reforma, em 1996, a então Secretaria Nacional de Pensões publicou 

estimativas de que dez anos após o início da vigência do novo modelo (em 2007, 

portanto), haveria cerca de 45 mil aposentados sob o novo sistema e mesmo em 

2005 as estimativas foram inclusive elevadas para 57 mil aposentados. Em 2007, 

no entanto, apenas 12.894 pessoas haviam conseguido se aposentar no novo 

regime (GAMBOA RIVERA, 2008, p. 34). Embora o número de cotistas das duas AFP 

criadas fosse quase o triplo dos contribuintes ao antigo fundo de reparto, o nível de 

recursos arrecadados permaneceu praticamente o mesmo, comprometendo 

seriamente a viabilidade do projeto. Como de fato aconteceu até mesmo no Chile 

(ver ILLANES; RIESCO, 2007), modelo inspirador da reforma boliviana, os recursos 

acumulados nas contas individuais mostraram-se na maioria dos casos insuficientes 

para garantir um valor de aposentadoria satisfatório. Desse modo, na Bolívia, 

inúmeros cotistas passaram a adiar cada vez mais sua aposentadoria de modo a 

evitar os benefícios mensais frequentemente irrisórios a que teriam direito ou 

mesmo a optar por simplesmente retirar o saldo total de suas contas em uma única 

parcela. 

 

Crise no modelo neoliberal e a nova reforma previdenciária 

As promessas não cumpridas da reforma previdenciária, bem como do modelo 

neoliberal de forma mais ampla, começaram a gerar fortes descontentamentos na 

virada do século XXI e a incitar demandas cada vez mais fortes por mudanças. 

Após o tumultuado quinquênio 2000-2005 com suas duas “guerras sociais” (da 

Água, em 2000, e do Gás, em 2003) e duas renúncias presidenciais (Goni, em 

2003, e Carlos Mesa, em 2005), foi eleito em dezembro de 2005 o líder opositor 

Evo Morales, cuja reversão das reformas neoliberais foi central na campanha 

eleitoral. Embora o tema previdenciário não tenha sido abordado diretamente sob a 

forma de propostas específicas para o setor e que de fato apenas no final de 2010 

uma reforma abrangente tenha sido aprovada, mudanças que o afetassem não 

demoraram a aparecer. 

Curiosamente, tal se deu de maneira bastante semelhante, embora inversa, à 

operada por Goni. Enquanto este decidiu fazer da reforma previdenciária um 

desdobramento de sua política de privatizações, Morales acabou modificando a 
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previdência ao iniciar a reestatização do setor de hidrocarbonetos em maio de 

2006. A “capitalização” das estatais deixara cerca de metade das companhias 

privatizadas em poder estatal, mas sob administração das AFP com o fim de 

custear o pagamento do Bonosol. A reversão das privatizações, e em especial do 

setor do gás, fora uma das principais promessas de campanha e o cumprimento 

dessa promessa em 2006 – mas também nos anos seguintes com outros setores, 

como o elétrico em 2010 – teve como primeiro passo a retomada do pacote 

acionário em poder das AFP para a administração estatal direta. 

Destituídas de importante fonte de rendimentos, as AFP anunciaram em 2007 não 

possuir recursos suficientes para custear o pagamento do Bonosol naquele ano, o 

que levou o governo a criar o programa “Renda Dignidade”, uma pensão mensal de 

natureza não contributiva a todos os cidadãos maiores de 65 anos. Custeado com 

20% dos recursos do Imposto Direto sobre Hidrocarbonetos, o programa substituiu 

definitivamente o Bonosol e passou a pagar cerca de US$ 26 mensais a idosos sem 

nenhuma renda e US$ 13 àqueles que já recebam algum tipo de aposentadoria. 

No ano seguinte, em 2008, o governo finalmente enviou ao Congresso um projeto 

de nova lei previdenciária, mas diante de divergências pontuais com a COB -  que 

chegaram a resultar em confronto com a polícia e mortos durante protesto na 

cidade de Caihuasi em agosto – o governo optou por retirar a proposta e 

estabelecer uma comissão conjunta com a central sindical que somente conseguiu 

chegar a um consenso sobre o novo projeto no final de 2010, já no segundo 

mandato de Evo Morales. No dia 24 de novembro de 2010, a Câmara de Deputados 

aprovou o projeto consensuado entre governo e COB e no dia 02 de dezembro foi a 

vez de o Senado fazer o mesmo, encaminhando a nova lei para a sanção 

presidencial. 

Com a nova Lei 065, que consta de nove títulos, 26 capítulos e 199 artigos, cria-se 

um sistema misto composto de um regime não contributivo (a Renda Dignidade), 

um regime semicontributivo a ser mantido pelo Fundo Solidário, criado com a lei, e 

um regime contributivo de capitalização individual que passa a ser administrado 

pela Gestora Pública de Seguridade Social de Longo Prazo (GPS), empresa criada 

para substituir as AFPs privadas. A lei estabelece em 58 anos a idade para a 

aposentadoria, permitindo às mulheres reduzi-la em um ano para cada filho até o 

limite de três filhos. Trabalhadores do setor de mineração poderão se aposentar aos 

56 anos de idade ou 51 em caso de trabalharem no interior de minas.  
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O Fundo Solidário será financiado através do aporte laboral solidário de 0,5% de 

todos os assalariados, da contribuição laboral sobre altos salários de 1%, 5% e 

10% dos trabalhadores que ganhem entre 13.000 e mais de 35.000 bolivianos 

(cerca de US$ 1.870 e US$ 5.030, respectivamente), da criação de um aporte 

patronal de 3% sobre os salários, além de um aporte patronal extra de 2% sobre 

os salários do setor mineiro e de 20% dos recursos dos seguros de riscos 

profissionais. Será cobrada, ainda, uma taxa de 0,5% sobre todos os salários que 

deverá custear o funcionamento da GPS. Os fundos de capitalização individual 

serão financiados através do aporte laboral de 10% sobre os salários e as rendas 

por contribuição serão calculadas com base nas contribuições individuais dos 

últimos 24 meses prévios à aposentadoria. Trabalhadores que tenham contribuído 

pelo menos dez anos, mas não tenham acumulado recursos suficientes para 

financiar uma aposentadoria equivalente a 60% da sua média salarial nos 24 meses 

anteriores passam a receber pelo regime semicontributivo, percebendo valores que 

vão de um mínimo de 476 bolivianos (cerca de US$ 69) a um máximo de 2.600 

(cerca de US$ 375). A lei também estabelece uma punição de cinco a dez anos de 

prisão a empresários que retiverem a contribuição previdenciária de seus 

funcionários sem repassá-la à GPS, delito que a passa a ser tipificado no código 

penal boliviano. 

 

Nova lei de pensões e paradigma desenvolvimentista 

Diante de toda a expectativa criada em torno da lei ao longo do cerca do ano e 

meio de funcionamento da comissão conjunta Governo/COB para elaboração do 

novo projeto, da pompa da cerimônia de promulgação e das declarações acerca do 

caráter histórico da nova lei, salta aos olhos imediatamente o fato de o regime de 

capitalização individual ter sido preservado. Apesar de a privatização em si ter sido 

efetivamente revertida com a criação de uma administradora estatal para os 

fundos, o próprio regime de capitalização em si sempre esteve fortemente 

associado ao modelo neoliberal a que o governo se opõe e com cuja lei alega estar 

combatendo. 

Tal manutenção lhe valeu críticas de entidades mais à esquerda como o Centro de 

Estudos para o Desenvolvimento Laboral e Agrário (Cedla), que já há algum tempo 

critica o governo por supostamente não dar passos mais firmes rumo à superação 

do neoliberalismo no país. Entidades empresariais como a Confederação de 
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Empresários Privados da Bolívia (CEPB), por sua vez, centraram suas críticas no 

aumento da contribuição patronal para financiar o Fundo Solidário, alegando que os 

novos tributos diminuirão a competitividade e gerarão desemprego. Graças ao 

amplo apoio prestado pela COB à nova lei, críticas sindicais ficaram praticamente 

restritas a sindicatos isolados como o dos professores de La Paz, que adota uma 

linha independente da central há tempos, e não tiveram maior repercussão. 

Fato é que a despeito de questões maiores e em grande medida nebulosas2 como a 

superação ou não do neoliberalismo com a manutenção da capitalização individual, 

a nova lei de fato expande significativamente direitos e o acesso à previdência no 

país. A introdução do regime semicontributivo no sistema tem o objetivo e o 

potencial de resolver o problema dos trabalhadores cujos rendimentos e 

contribuições são baixos demais para aceder a uma pensão. Na verdade, dado o 

significativo número de contribuintes que provavelmente estarão nessa situação o 

Fundo de Solidariedade significa, na prática, “um dissimulado, mas virtual retorno 

ao Sistema de Reparto na Seguridade Social de Longo Prazo” (GAMBOA RIVERA, 

2008, p. 61) e o subsequente retorno da preocupação com a sustentabilidade 

financeira do modelo.  

O governo garantiu quando da apresentação da lei que o modelo proposto é 

sustentável por pelo menos 30 anos, mas nenhum estudo atuarial mais detalhado 

foi efetivamente divulgado. E nesse sentido, chama atenção o fato de que continue 

não havendo qualquer contribuição estatal ao sistema de pensões, salvo o regime 

não contributivo custeado com recursos do Imposto Direto sobre Hidrocarbonetos 

(IDH). Desse modo, embora tenha aumentado a contribuição patronal o sistema 

continua quase completamente dependente do setor laboral para o seu 

financiamento, seja nas capitalizações individuais, seja no Fundo Solidário, 

conforme pode ser conferido na Tabela 1 que resume a evolução do financiamento 

da seguridade social boliviana. 

As mudanças e mesmo as reminiscências da nova Lei de Pensões devem, como nos 

casos anteriores, ser avaliadas tomando em conta o contexto político do país. O 

                                                           
2 Com a falta de critérios minimamente aceitos para a definição do que é o “pós-neoliberalismo”, debates 
sobre se o governo mantém ou não as políticas neoliberais são sempre extremamente subjetivos. Para o 
Cedla, por exemplo, o governo mantém vigente em grande medida o sistema neoliberal e não apenas 
por causa da Lei de Pensões (ver, por exemplo, ORELLANA AILLÓN, 2006). Para o governo e seus 
ideólogos e aliados, a superação do neoliberalismo na Bolívia é um fato que se aprofunda a cada dia. 
Dado que a superação do neoliberalismo sempre foi um objetivo declarado, explícito e sempre 
relembrado do governo, os bons resultados eleitorais e os níveis de popularidade do governo são 
indicadores de que a população se inclina pela mesma opinião. 



Observador On-line | v.6, n. 02 | fev. 2011 

 

9 

 

abandono do modelo neoliberal como referencial de desenvolvimento a partir de 

2006 (sobre o novo modelo proposto, ver CUNHA FILHO; SANTAELLA GONÇALVES, 

2010) trouxe de volta preocupações associadas ao que Illanes e Riesco (2007) 

chamam de “Estado Desenvolvimentista de Bem Estar Social”, um tipo de Estado 

que “assume o desenvolvimento, tanto econômico quanto social, como assunto 

central do Estado e cria as instituições apropriadas para promovê-lo”. Dessa forma 

é que deve ser entendida a expansão do direito à previdência proporcionado pela 

nova lei e mesmo a ausência de maior financiamento estatal direto ao fundo de 

aposentadorias pode ser fruto de uma característica comum aos novos modelos de 

desenvolvimentismo ensaiados na América Latina apontada por Boschi e Gaitán 

(2008, p. 316): o respeito inegociável pela estabilidade monetária. 

 

Tabela 1: Evolução do Financiamento Previdenciário na Bolívia 

 Aportes (%) 

Ano 

Patronal Laboral Estatal 

Saúde Previdência de Longo 

Prazo 

1956  34 10 1-5 

1972  15 3,5  

1987 10 5 a 5 1,0 

1990 10 6 b 6 1,5 

1996 10 1,71 c 12,21  

2010 d 3-5 11,5-21,5 e 

a: 3,5% pensões e 1,5% Risco Profissional 

b: 5,5% pensões e 0,5% Risco Profissional 

c: Risco Profissional 

d: O financiamento à saúde é mencionado na lei de pensões, mas não é especificado. Há em discussão 
no governo um novo projeto específico para o sistema de saúde, que possivelmente explique e sane 
essa lacuna. 

e: Não há financiamento estatal aos regimes contributivo e semi. No regime não contributivo a Renda 
Dignidade é financiada pelo Estado através do IDH. 

Fonte: Elaboração própria a partir de ARZE VARGAS, 2008; ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2010 
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De fato, o governo Morales tem adotado uma postura hipercautelosa com respeito 

às contas públicas e mesmo diante da precaríssima infraestrutura do país e da 

necessidade de investimentos pesados por parte do Estado em diversas áreas, vem 

acumulando ano após ano vultosas reservas em detrimento da inversão produtiva. 

Ressalte-se, no entanto, que nos primeiros anos esta foi uma opção do governo e a 

partir de meados de 2009 passou a ser um misto desta e inexperiência 

administrativa para efetivar os gastos planejados, mas a prudência fiscal do 

governo é inegável e é parte do argumento daqueles que acusam o governo de não 

ter abandonado totalmente o neoliberalismo.  

A não inclusão do Estado como financiador direto da previdência pode muito bem 

ser mais uma faceta dessa prudência fiscal reiterada ao longo do texto da lei com a 

repetição da possibilidade de financiamento previdenciário por outras fontes desde 

que não afete o Tesouro Nacional. O que não quer dizer que não possa acabar 

tendo que fazê-lo em algum momento, caso o novo modelo eventualmente se 

mostre insustentável financeiramente como acusam os críticos. Mas a manutenção 

do sistema de capitalização, por sua vez, responde a outro motivo dentre os que 

motivaram a reforma de 1996 que o instituiu: a possibilidade dos fundos individuais 

serem utilizados para financiar investimentos produtivos. Fato também ressaltado 

no novo texto legal que no artigo 140, inciso III, estabelece que a GPS deverá 

investir os fundos prioritariamente em empreendimentos produtivos (ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, 2010, p. 44). 

Na medida em que a GPS, ao contrário das AFPs, estará sob administração estatal, 

é plausível imaginar que possa vir a ter maior sucesso no direcionamento dos 

fundos a investimentos produtivos prioritários (em detrimento a opções 

especulativas possivelmente mais rentáveis financeiramente) e desempenhar um 

papel virtuoso no desenvolvimento econômico boliviano, mas será preciso superar a 

já mencionada inexperiência administrativa que tem atrapalhado uma melhor 

execução orçamentária de outros recursos já existentes. De qualquer forma, a 

inserção da nova lei nos esforços para a (re)construção de um Estado 

Desenvolvimentista de Bem Estar Social na Bolívia parece bastante nítida com a 

preocupação simultânea em acelerar o crescimento econômico e expandir os 

direitos sociais, vistos como objetivos complementares e que se retroalimentam.  
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