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Os valores compartilhados por uma nova realidade: “O modo nórdico" 

 

O que há de tão especial sobre os nórdicos? 

Em comparações internacionais, não somente os índices do fórum de competitividade global 

World Economic, os países nórdicos estão quase sempre localizados no topo ou perto do 

topo. Em um meta-índice que corresponde ao conjunto de 16 índices globais diferentes 

(competitividade, crescimento, produtividade, qualidade de vida, prosperidade, igualdade, 

etc), os quatro principais países nórdicos - Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia - estão no 

topo da lista.1 

Quais são os motivos? Existe algo como um "modelo" comum especial para os nórdicos, e, 

em caso afirmativo, será que vai durar? Ele é considerado sustentável, mesmo sendo 

transferido para outras partes do mundo? 

Neste breve prefácio, gostaríamos de oferecer as partes do que acreditamos serem algumas 

explicações plausíveis para o relativo sucesso das sociedades nórdicas. Caso essas 

experiências possam melhorar a compreensão do nosso modo de fazer as coisas e inspirar 

uma discussão e o desenvolvimento nas outras partes do mundo, nós ficaremos muito 

contentes. Valores compartilhados correspondem também ao compartilhamento de valores e 

de experiências com outras pessoas. 

O fato de que os países nórdicos mostraram resistência durante a crise financeira atual, 

parece ser em grande parte, o resultado das grandes crises anteriores sofridas pelos países 

nórdicos nos anos de 1980 e 90. Durante essas crises, os países nórdicos renovaram e 

modernizaram suas economias, de forma que, muitas vezes, isso constituiu uma ruptura com 

a regulamentação anterior e com os sistemas fiscais. 

Klas Eklund (economista sênior da SEB e professor adjunto de Economia da Universidade 

de Lund), consequentemente alega em sua contribuição ao artigo "Capitalismo nórdico - 

Ensinamentos"    que o que devemos buscar não é uma crise livre do "modelo nórdico", mas 

sim uma " experiência nórdica "- formas eficazes de lidar com as grandes crises. No entanto, 

isso levanta a questão do porque os países nórdicos foram capazes de reagir a estes desafios. 

Aqui, a coesão social parece ter desempenhado o papel de possibilitar reformas rigorosas. 

O segundo artigo do Henrik Berggren (historiador, editor político do Dagens Nyheter) e do 

Trägårdh Lars (historiador, professor da University College Ersta Sköndal), aborda 

precisamente esse problema através do tema " Confiança social e individualismo radical ". 

Muitas pessoas vêem os países nórdicos como uma espécie de compromisso entre o 

socialismo e o capitalismo. Isto não ocorre em todos os casos, de acordo com Berggren-

Trägårdh. Pelo contrário, é a combinação do extremo individualismo e de um Estado forte 

que moldou o terreno fértil para uma economia de mercado eficiente: menos dependentes de 

obrigações legais, práticas ou morais do âmbito familiar, os indivíduos de ambos os sexos se 

tornam mais flexíveis e disponíveis para o trabalho produtivo em uma economia de mercado. 

A igualdade dos sexos resultou em taxas de fecundidade mais elevadas e uma maior 

participação feminina no mercado de trabalho em relação às outras partes da Europa.  

                                                           
1  Tällberg Foundation, 2009 
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O desempenho econômico também se beneficiou com os baixos custos operacionais, 

geralmente possibilitados através da confiança social, do respeito às leis e dos baixos níveis 

de corrupção. Segundo alguns estudos, 2 eles são considerados os países mais modernos e 

individualistas, porém notavelmente, os países nórdicos são caracterizados pela sua ampla 

confiança social. 

Acreditamos - assim como os três autores - que isso não é o suficiente para compartilhar 

valores. Os valores também devem ser traduzidos em instituições, regras e legislação. Os 

valores culturais e sociais não são facilmente transferíveis para outros países, mas os sistemas 

e as políticas que provaram estar em pleno funcionamento ainda podem servir de inspiração 

para os demais. 

 

Estocolmo, 20 de dezembro, 2010. 

 

 

Jacob Wallenberg                          Kristina Persson,  

Chairman of Investor                    Director of Global Utmaning and The Nordic Association  

  

                                                           
2  World Value Surveys, Eurobarometer, ESS, EVS 
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Klas Eklund  

Capitalismo nórdico: Ensinamentos 

Durante a crise financeira atual, os quatro principais países nórdicos mostraram resistência. 

Eles sofreram durante a crise, mas se recuperaram rapidamente. Nenhum deles passou por 

uma crise bancária devastadora. Embora o mercado imobiliário real dinamarquês foi 

fortemente atingido, nenhum desses países mostrou déficits orçamentários perigosos, e 

nenhum deles possui qualquer tipo de problema em suas contas. 

As resistências reacenderam o interesse internacional no que às vezes é chamado de "o 

modelo nórdico". No entanto, deve-se ter muito cuidado com o uso de tal termo. É difícil 

encontrar qualquer tipo de modelo econômico nórdico comum que seja transferível para 

outros países. Na verdade, é importante notar que os países nórdicos seguem diferentes 

estratégias econômicas. Isso se torna mais visível na postura desses países em relação ao 

Euro. A Finlândia é um membro da União Europeia (UE) e aderiu ao Euro. A Dinamarca é 

um membro da UE, mas optou por não participar da união monetária - porém ainda 

mantém a sua moeda firmemente indexada ao Euro. A Suécia também é membro da UE sem 

optar por não participar da união monetária - mas ainda não é um membro da zona do Euro 

e possui uma moeda flutuante. A Noruega, por fim, não faz parte da UE e também não está 

incluída na zona do Euro. Quatro países, quatro estratégias diferentes. 

É claro que existem semelhanças econômicas. Todos os quatro países possuem economias 

pequenas e abertas, com alta renda per capita. Todos possuem um grande setor público com 

impostos elevados, e inclusive todos possuem estados-providência.  Porém eles possuem 

histórias e estruturas diferentes. O país nórdico mais rico - a Noruega - em grande parte 

baseia a sua acumulação de riquezas das receitas do petróleo e do gás. A economia da 

Dinamarca é baseada no transporte e na agricultura; a Suécia é bem sucedida na fabricação 

de papel e celulose, telecomunicações e design. A estrutura industrial da Finlândia é 

semelhante à da Suécia, mas o setor industrial não é tão amplo. A Dinamarca e a Suécia 

possuem os maiores índices de impostos em relação ao PIB do mundo. A Finlândia possui 

impostos mais baixos.  
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Aprendendo com as crises anteriores 

O mais importante é que os países nórdicos não ficaram livres das crises. Pelo contrário, eu 

diria que uma razão importante para o seu relativo sucesso hoje, é o fato de que eles 

sofreram profundas crises nas décadas de 1980 e 1990 - e foram capazes de aprender com 

elas. Todos eles usaram suas crises para modernizar suas economias, reformar seus sistemas 

pouco antiquados e torná-los mais flexíveis.  

Nesse sentido, os países nórdicos são um exemplo de reviravolta. Dentro de poucas décadas, 

eles passaram de países de economia com fraco desempenho para aqueles com economia de 

alto desempenho. Mas não há um padrão claro e comum em suas estratégias perante as 

crises. Os dinamarqueses iniciaram a sua recuperação já no final de 1970, os noruegueses 

sofreram sua crise na década de 1980, enquanto que os suecos e os finlandeses não sofreram 

a deles até os anos 90 - então de uma forma mais brutal. 
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 A Dinamarca costumava ter a economia mais problemática da região nórdica, sofrendo 

tanto com a inflação quanto com a alta taxa de desemprego. Ela aderiu à União Europeia 

já em 1973 (muito à frente da Finlândia e da Suécia) e decidiu cedo que era necessário 

obter uma moeda fixa para superar a inflação e a falta de credibilidade da política 

econômica. Em 1982, a coroa dinamarquesa foi atrelada ao D-Mark. Uma série de 

programas rígidos de austeridade na década de 1980 – nomeados como a "cura da 

batata" - possibilitaram a estabilidade e a credibilidade da taxa de câmbio, mas ao mesmo 

tempo, acarretaram na elevação da taxa de desemprego. Como resposta, a política do 

mercado de trabalho se tornou muito mais flexível. Eventualmente o resultado foi de 

uma inflação baixa e de um mercado de trabalho que apresentou melhorias gradativas. 

 

 A Noruega sofreu uma longa crise financeira e imobiliária no final de 1980 após um 

boom de créditos mal administrados que terminou com uma crise sistêmica e com a 

nacionalização dos principais bancos. No início de 1990, o governo, o trabalho e a 

gestão fizeram um acordo segundo o qual a estreita política fiscal deveria contribuir para 

a estabilização da produção e do emprego, e as políticas salariais deveriam visar a 

competitividade no setor de exportação, enquanto que a política monetária foi 

inicialmente voltada para uma taxa de câmbio estável. Durante a crise da moeda européia 

em 1992, os criadores da política monetária adotaram uma meta de inflação e aceitaram 

uma moeda flutuante.  

 

 Tanto na Finlândia quanto na Suécia, a década de 1980 foi uma década de alta inflação 

e de enfraquecimento monetário. Ambos os países passaram por vários ciclos de 

desvalorização, com a inflação como consequência. Ambos – assim como a Noruega - 

tiveram problemas em controlar as consequências da desregulamentação do mercado de 

crédito, e os dois países foram atingidos por choques econômicos no início de 1990; a 

Finlândia sofreu com o colapso do comércio com a União Soviética e a Suécia sofreu 

com as altas taxas de juros para proteger uma taxa de câmbio fixa. O resultado foi a crise 

bancária seguida por recessões graves com níveis de queda do PIB e altos índices de 

desemprego. Os números foram surpreendentes. Na Suécia, o déficit orçamentário 

chegou a 12 por cento do PIB, e a taxa de juros do banco central atingiu o pico de 500 

por cento. A taxa de desemprego quadruplicou; na Finlândia, o desemprego atingiu uma 

taxa de quase 20 por cento. Não foi possível lançar as bases de uma reviravolta até que 

as duras políticas monetárias fossem abandonadas em 1992, mas o período da política 

orçamental rigorosa forçou uma dolorosa recuperação. 
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Assim, o desempenho econômico nórdico em 1970 e 80 não foi muito bem sucedido, para 

dizer o mínimo. Em vez disso, todos os quatro países sofreram profundas recessões. 

No entanto, desde então, esses países estão em perfeita "forma". O motivo, porém, não foi o 

aumento dos impostos, a generosidade de benefícios, ou quaisquer outras ações desse tipo 

que muitas pessoas podem associar a um "modelo nórdico". Pelo contrário. A política 

econômica em todos quatro países, porém em extensões diferentes, foi modernizada, não 

somente através de reformas de mercado. 

Reforma política 

A política da inflação elevada das décadas anteriores foi substituída por metas nacionais de 

inflação na Suécia e na Noruega, cujos bancos centrais foram pioneiros. A Dinamarca e a 

Finlândia, é claro, aderiram às metas do BCE (Banco Central Europeu). Nesse sentido, todos 

eles possuem metas de inflação, embora no caso da Dinamarca essa meta seja estabelecida 

através de uma taxa de câmbio fixa. As práticas orçamentárias negligentes de outrora foram 

substituídas por regras orçamentais rigorosas. Na Suécia e na Finlândia, o aperto fiscal teve 

uma equivalência de cerca de 7 a 8 por cento do PIB em meados dos anos 90, 

principalmente através do corte de despesas. Na Suécia, as metas do orçamento nacional 

hoje em dia são muito mais rigorosas do que na zona do Euro, exigindo que o governo 

mostre um superávit robusto dos melhores anos, a fim de obter um pequeno excedente ao 

longo do ciclo econômico como um todo, objetivando a redução da dívida pública.  

Na Noruega, as receitas do petróleo e do gás passam a ser tratadas com regras rigorosas a 

fim de manter o orçamento do governo mais ou menos equilibrado. A maior parte das 

receitas é colocada em um fundo soberano de riqueza - o Governo do Fundo de Pensões 

Global - para as necessidades e investimentos futuros. Além disso, uma "regra de política 

fiscal" limita o déficit orçamentário estrutural não petrolífero ao longo de um ciclo 

econômico para quatro por cento do retorno real esperado sobre o fundo.  

Em todos os quatro países, vários mercados foram desregulamentados. Os impostos foram 

reduzidos, assim como os níveis dos benefícios. Na Suécia, a taxa media dos impostos (total 

das receitas fiscais como proporção do PIB), caiu de 56 por cento no final de 1980 para 47 

por cento este ano. As despesas decresceram ainda mais rápido, transformando um déficit 

orçamentário em um excedente estrutural. 

Tanto a Finlândia quanto a Suécia - principalmente em função do trauma político criado 

pelas grandes recessões - foram capazes de se destacar através dos programas abrangentes de 

reforma. Em poucos anos, em meados da década de 90, um novo cenário macroeconômico 

foi colocado em prática, com bancos centrais independentes, regras orçamentárias rigorosas,  
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desregulamentação e menores níveis de benefícios. Este cenário oferece aos dois países um 

ambiente de inflação baixa e estável. Na Suécia, um novo sistema público de pensão com 

contribuição parcial definida substituiu o antigo sistema de definição de benefícios. 

Além disso, a Finlândia e a Suécia foram bem posicionadas para colherem grandes benefícios 

da "nova economia". Eles possuem empresas em nível mundial na área de TI e de 

telecomunicações, assim como uma tradição de um bom gerenciamento internacional. O 

resultado foi o rápido crescimento da produtividade. A Dinamarca se beneficiou da expansão 

do comércio global e da crescente demanda por produtos agrícolas. A Noruega, obviamente, 

lucrou a partir da crescente demanda por commodities e energia.  

Deve-se notar, porém, que estes quatro países nórdicos não ficaram imunes às tensões 

sofridas por outros países durante a crise atual. O mercado imobiliário dinamarquês foi 

fortemente atingido devido à sua alta avaliação pré-crise, e devido ao fato da sua dívida 

privada ainda ser muito alta. Na Suécia, alguns bancos fizeram grandes empréstimos para os 

países bálticos, que sofreram um acidente terrível. Os preços do mercado imobiliário sueco 

estão subindo agora - o que levou alguns economistas a temer que uma nova bolha esteja a 

caminho. Ainda assim, como um grupo, os nórdicos obtiveram melhores resultados em 

comparação com a maioria dos países. Em função das cicatrizes da crise bancária dos anos 

90, os bancos nórdicos não se aventuraram em derivativos de crédito exóticos e perigosos.  

Em minha opinião, esta história do sucesso nórdico é, em grande parte, devida à gestão da 

crise dos anos 1980 e 1990. Aqui, naturalmente, existe uma lição a ser aprendida pelos países 

da Europa continental: uma estratégia de reforma rápida e determinada poderá produzir 

melhores resultados do que uma estratégia insossa, sejamos francos. 
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Uma experiência nórdica no gerenciamento da crise? 

As lições sobre política a partir da experiência dos países nórdicos mostram que é possível 

recuperar a estabilidade e também as economias que estão em crise. No entanto, devemos 

estar cientes de que todos os países tiveram que passar por uma crise profunda para que 

elaborassem os programas de reformas necessários. 

Mas essa conclusão, é claro, levanta uma questão mais fundamental. O que tornou possível 

para que os países nórdicos realmente fizessem um bom uso de suas respectivas crises? O 

Chefe de Estado do presidente Obama, Rahm Emanuel, famosamente brincou: "Nunca 

deixe uma boa crise ir para o lixo." Mas muitos países deixam. Como é que os países 

nórdicos não desperdiçaram a deles? Existem alguns elementos, em comum na maneira 

nórdica de lidar com as crises, que são considerados benéficos e que possam ser 

reproduzidas em outros países? Existe certa "experiência nórdica" que podemos aprender? 

Mais uma vez, é quase impossível preparar um projeto de outros países com diferentes 

características e em diferentes épocas. E como vimos acima, os quatro países seguiram 
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diferentes estratégias em relação à política monetária, política de rendimentos, etc. No 

entanto, há certos traços comuns na forma como esses países responderam ao desafio. 

Todos os quatro possuem uma tradição de consenso na busca de soluções políticas - o 

exemplo mais óbvio aqui é a negociação do governo norueguês entre o governo, o trabalho e 

a gestão.  

Além disso, suas economias são abertas e o protecionismo está fora de questão. Os 

sindicatos são abertos às novas tecnologias. E todos eles - ou pelo menos alguns deles - 

aderem à visão de que os sistemas de seguro-desemprego e auxílio doença devem ser 

moldados de forma que sejam generosos e que ao mesmo tempo promovam o crescimento. 

Isso cria certa coesão social, o que pode ter efeitos benéficos na formulação das políticas e 

do crescimento. A combinação das leis trabalhistas liberais - facilitando o ato da contratação 

e da demissão - com níveis de benefícios generosos e com uma política de mercado de 

trabalho ativa, foi apelidada de flex-segurança, uma vez que visa combinar a flexibilidade e a 

segurança. 

Este sistema, entretanto, nem sempre funciona como deveria. Isso não impediu que a taxa de 

desemprego subisse em longo prazo e durante a crise atual. E não foi plenamente capaz de 

impedir a criação de um grande grupo de imigrantes estruturalmente desempregados, que 

agora criam desentendimentos nos países anteriores homogêneos.  No entanto, isso poderá 

ser uma parte importante da resposta às perguntas sobre a experiência dos países nórdicos.  

Mas isto levanta questões novas e nos empurra para o próximo nível da análise: Como é que 

os países nórdicos adotaram esse modelo de flex-segurança com a sua forte ênfase no 

trabalho e na ética trabalhista? Aqui, o pobre economista deve passar a palavra aos 

historiadores. Precisamente esta questão será analisada por Lars Trägårdh e Henrik Berggren 

no próximo artigo.  
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Henrik Berggren/Lars Trägårdh 

Confiança social e individualismo radical 

 

O paradoxo no coração do capitalismo Nórdico  

Em uma perspectiva ampla e global, a região nórdica pode parecer não ter uma importância 

significativa.  A população total dos países nórdicos é de apenas 25 milhões de pessoas, mas 

em termos qualitativos existe um argumento a ser feito em relação à viabilização da vertente 

do capitalismo nórdico. 

Como Klas Eklund mostra em seu artigo, a região emergiu em boas condições, desde a  crise 

financeira atual, com excedentes orçamentais e baixos níveis de dívida pública. Em uma 

perspectiva mais longa, os quatro principais países nórdicos serão caracterizados por 

obterem um crescimento constante, estabilidade política em longo prazo, instituições 

transparentes, adaptações tecnológicas, mercados de trabalho flexíveis, economias abertas e 

altos níveis educacionais. Todos esses fatores tendem a colocar os países nórdicos no topo 

da lista do ranking internacional, tanto relação à influência econômica quanto em relação à 

qualidade de vida.  Também foi argumentado que isso faz com que os países nórdicos 

estejam mais bem preparados para lidar com os desafios fundamentais relacionados à 

sustentabilidade em geral e, em especial, com o aquecimento global.  

Como, então, podemos explicar o sucesso relativo do capitalismo nórdico em um mundo 

globalizado? Uma possibilidade é que os nórdicos, por natureza, raramente são considerados 

cooperativos, racionais, e inclusive são menos propensos a sucumbirem à tentação às 

futilidades do mercado do que as outras pessoas. Se for esse o caso, não há muito com o que 

aprender no exterior - com exceção de que o mundo poderia ser mais razoável, mas ao 

mesmo tempo seria eventualmente tedioso se fosse habitado exclusivamente por suecos, 

dinamarqueses, noruegueses e finlandeses. 

No entanto, se assumirmos que os cidadãos dos países nórdicos são, em geral, semelhantes 

aos seres humanos dos demais países no que se refere às suas paixões (sendo elas boas e 

ruins), outros fatores entram em jogo: as práticas sociais, as instituições de longo prazo, e as 

experiências históricas que sustentam o capitalismo nórdico. Isso não quer dizer que existe 

uma livre flutuação do modelo nórdico que possa ser aplicado em outros países. Mas isso 

significa que alguns aspectos do capitalismo nórdico podem ser relevantes na resolução dos 

problemas relacionados à globalização, divisão social e à instabilidade do capitalismo 

financeiro moderno.              
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Autonomia individual e confiança social 

Então quais são as características mais marcantes da sociedade nórdica que são especialmente 

relevantes para a eficiência da sua economia? Tradicionalmente, os observadores externos 

colocaram uma forte ênfase na solidariedade social - a capacidade de subordinar o interesse 

individual a uma racionalidade coletiva. Muitas vezes este esforço relacionado à solidariedade 

foi compreendido, ao contrário da lógica fundamental do mercado: alguns bens coletivos 

foram "desmercantilizados" e efetivamente removidos da lógica fria da economia de 

mercado. Na verdade, esta foi uma perspectiva que tornou Marquis Childs famoso logo na 

década de 1930, quando escreveu Suécia: o caminho intermediário, sugerindo que a Suécia teria 

encontrado um caminho para um equilíbrio saudável entre o socialismo altruísta e o 

capitalismo egoísta, para utilizar uma crua dicotomia daquele período.    

Mas isto é, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade. Essa ênfase na solidariedade social 

esconde o forte, para não dizer o extremo, individualismo que define as relações sociais e as 

instituições políticas nos países nórdicos. Realmente é exatamente a harmonia fundamental 

entre o contrato social nórdico e os princípios básicos do mercado - onde a unidade básica 

da sociedade é o indivíduo, e o principal objetivo da política deve ser o de maximizar a 

autonomia individual e a mobilidade social - que observamos ser a chave para a vitalidade do 

capitalismo nórdico. Em uma perspectiva européia, os nórdicos não detêm particularmente 

de fortes atitudes esquerdistas em relação à igualdade de classes versus a liberdade individual, 

igualdade de salários versus diferencial baseado em méritos, ou Estado versus indústrias de 

propriedade privada. Como Listhaug Ole colocou: "Isso pode muito bem demonstrar um 

maior nível de individualismo e de apoio aos princípios de mercado, do que ser 

tradicionalmente atribuído aos cidadãos da Escandinávia".  

O individualismo nórdico 

Embora existam muitos registros sobre os aspectos institucionais do Estado-providência 

nórdicos, foi dedicada uma mínima atenção quanto a sua lógica moral. Apesar do caminho 

não ter sido sempre traçado em linha reta, pode-se perceber ao longo do século XX, uma 

ambição global dos países nórdicos, não para socializar a economia, mas sim para libertar o 

cidadão de todas as formas de subordinação e dependência dentro da família e da sociedade 

civil: os pobres da caridade, os trabalhadores dos seus empregadores, as esposas dos seus 

maridos, os filhos dos seus pais - e vice-versa, quando os pais se tornam idosos. 

Na prática, a predominância da autonomia individual foi institucionalizada através de uma 

multiplicidade de leis e políticas que afetam os nórdicos tanto em questões irrelevantes e 

rotineiras quanto naquelas consideradas de maior importância e dramáticas. A 

interdependência no âmbito familiar foi minimizada através da tributação individual dos 
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cônjuges, as reformas nas leis da família revogaram a obrigação de sustentar os pais idosos, 

as creches em geral de alguma forma possibilitam que as mulheres trabalhassem fora, os 

empréstimos aos estudantes sem comprovação de renda dos pais ou do cônjuge oferecem 

aos jovens adultos um grande grau de autonomia em relação às suas famílias, as crianças 

recebem um status mais independente através da proibição de castigos corporais e de uma 

forte ênfase nos direitos das crianças.  

Em suma, todas essas leis fizeram com que os países nórdicos se tornassem menos 

dependentes das famílias e a maior sociedade individualizada da face da terra. Para ter 

certeza, a família continua sendo a principal instituição social nos países nórdicos, mas 

também é infundida com a mesma lógica moral enfatizando a autonomia e a igualdade. A 

família ideal é composta por adultos que trabalham e não são financeiramente dependentes 

dos outros, e por crianças que são encorajadas a serem independentes o mais cedo possível. 

Ao invés de questionar os "valores familiares", isso poderia ser interpretado como uma 

modernização da família em uma instituição social. Embora aceitando o fato de que o 

compromisso conjugal em longo prazo não é mais uma norma, a "nova família nórdica" leva 

a questão da paternidade muito a sério, tanto no sentido demográfico (os países nórdicos 

possuem taxas de natalidade mais elevadas do que as culturas das famílias mais tradicionais 

no sul da Europa), quanto em termos do tempo que os pais, casados ou não, gastam com os 

seus filhos.   

Em termos quantitativos, os dados do World Values Survey confirmam esse quadro, o que 

indica que os países nórdicos se destacam como um grupo de sociedades em que as pessoas 

colocam uma forte ênfase sobre a importância da auto-realização individual e da autonomia 

pessoal. Na linguagem do WVS, por um lado os nórdicos são caracterizados pela sua adoção 

de "valores auto-expressivos emancipatórios", e por outro lado pelos "valores seculares-

racionais".   
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Tradução da figura:  

Coluna Horizontal: Valores Tradicionais – Valores Seculares-racionais 

Coluna Vertical: Valores de sobrevivência – Valores auto-expressivos 

Um dos efeitos deste individualismo radical é que, relativamente falando, as pessoas nos 

países nórdicos estão mais dispostas a aceitarem a economia de mercado tanto como 

consumidoras e quanto como produtoras. Menos presas às obrigações legais e morais junto à 

família, mas ainda protegidas de grandes riscos por uma rede universal de segurança, elas se 

tornam mais flexíveis no mercado de trabalho enquanto como consumidores individuais que 

desenvolvem necessidades significativas por produtos e serviços que anteriormente eram 

saciadas dentro das famílias tradicionais. Esta orientação para o mercado é aplicada em 

diversas formas nos países nórdicos, e não somente através de um sistema de segurança 

social baseado no nível dos rendimentos do beneficiário auferidos no mercado de trabalho 

aberto, criando assim um incentivo para trabalhar e, ao mesmo tempo, oferecer uma 

cobertura adequada para casos de doenças, desemprego e a licença maternidade. Atualmente, 

o exemplo mais famoso é o "sistema de segurança flexível" dinamarquês.   

Para isto deverá ser adicionado também o legado histórico destacando a igualdade de acesso 

aos bens fundamentais, não apenas relacionados à saúde e pensões, mas também 

The Inglehart Values Map visualizes the strong correlation of values in 
different cultures. Countries are clustered in a remarkably predictable way.
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relacionados à educação. Isto se transformou em um período histórico de investimento nos 

indivíduos, e forneceu acesso aos recursos que lhes permitiram maximizar o seu valor no 

mercado. Marcados historicamente como os países com as maiores taxas de alfabetização, os 

países nórdicos estiveram por muito tempo classificados no topo em termos de educação 

básica e de investimento em pesquisas.  

Os fundamentos institucionais da confiança social 

A imagem de uma sociedade de mercado fortemente individualista cheia de consumidores 

solitários pode parecer sombria e materialista. Mas, embora isso possa de alguma forma ser 

verdade, o fenômeno social significativo é que o individualismo nórdico não levou a uma 

anomia, alienação e quebra da confiança geral associada pela teoria social tradicional com a 

mudança de Comunidade para Sociedade.  

O pressuposto subjacente a estas teorias é que a confiança surge em comunidades pequenas 

onde existe um elevado grau de interdependência. As pesquisas mais recentes mostraram, no 

entanto, que os países mais modernos e individualistas, mais precisamente os países 

nórdicos, são caracterizados por uma ampla relação de confiança social prolongada, além da 

esfera íntima familiar e dos amigos, para incluírem outros membros à sociedade.  

Mais uma vez vemos que os países nórdicos (e a Holanda) se destacam em estudos tais como 

o World Values Survey, European Social Survey, European Values Study e Eurobarometer. 

Além de colocarem grande ênfase na auto-realização individual, esses países são 

caracterizados por um alto grau de confiança social: mais de 50% dos entrevistados 

afirmaram que confiam nas outras pessoas, incluindo estrangeiros. Além disso, essa 

confiança social co-varia de acordo com um alto grau de confiança ou de segurança em 

instituições comuns, tais como o sistema legislativo, de administração pública, as instituições 

do Estado, etc.  

Confiança generalizada. Uma comparação internacional 
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Tradução da Figura 2 

Dinamarca, Suécia, Holanda, Finlândia, Reino Unido, Espanha, Irlanda, Alemanha, União Europeia 

(15), Estônia, Áustria, Luxemburgo, União Europeia (25), Bélgica, Total, Hungria, Eslovênia, Portugal, 

Malta, Itália, França, Bulgária, Chipre, Grécia, Romênia, República Checa, Eslováquia, Novo 

México(10), Latvia, Lituânia, Polônia. 

Do ponto de vista econômico, a confiança social e a adesão ao Estado de Direito se 

traduzem em uma grande vantagem sistêmica, que fundamentalmente pode descrever em 

termos econômicos como "baixos custos de operação." É importante destacar que aqui não 

incluímos apenas custos simples e diretos de operações econômicas relacionadas à pequena 

necessidade de recorrer a contratos escritos, processos judiciais, sistemas legais de proteção e 

a uma enorme quantidade de papelada burocrática, mas também incluímos os custos das 

operações sociais e políticas que constituem em encargos indiretos e ineficiências que se 

traduzem em custos financeiros adicionais.  

Um exemplo claro de como uma combinação entre a confiança social e o respeito pelo 

estado de direito resultam em baixos custos operacionais é o levantamento topográfico da 

Suécia (Lantmäteriet), o qual registra a propriedade dos bens desde o século XVII. Devido à 

exatidão dos registros relacionados aos limites da propriedade e da confiança geral na 

imparcialidade deste órgão estadual, a quantidade de litígios sobre os direitos de propriedade 
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são insignificativas, o que diminui os custos econômicos para os indivíduos e evita a 

possibilidade de muitos conflitos sociais.  

Outro exemplo é o das relações do mercado de trabalho nos países nórdicos, que, embora 

nem sempre sejam considerados pacíficos, são conhecidas pelo respeito mútuo em relação 

aos contratos negociados entre os funcionários e os sindicatos. É importante notar que 

durante a maior parte do século XX, a legislação política desempenhou um papel muito 

menor em relação as regulamentação das relações do mercado de trabalho do em relação aos 

acordos voluntários entre os grandes sindicatos e as federações patronais, muitas vezes a 

nível nacional.  

Quais são as raízes históricas do contrato social nórdico? 

Como observamos, a confiança social e a segurança nas instituições também co-variam com 

os baixos níveis de corrupção. Historicamente, a região nórdica também se destaca como 

uma "comunidade de direito"; na verdade esta região era uma comunidade de direito antes 

mesmo de cada um dos estados nórdicos se consolidarem. O estado de direito foi 

fundamental para o contrato social que sustentou o estado emergente, e a adesão à lei pelo 

rei e por sua administração foi crucial para a legitimidade do estado.  

A confiança e a confiabilidade das instituições assim dependem da aceitação do estado de 

direito, mas o que ainda considera-se mais importante é a extensão em que os valores 

implícitos na lei formal também são internalizados e incorporados como normas sociais. Ou, 

em outras palavras, na medida em que as leis, regras e instituições são vistas como legítimas, 

o resultado de um processo democrático de tomada de decisão e fundamentado em valores 

comuns irá determinar como elas funcionam. Quanto mais aceito e internalizado, menos 

proeminente será o espectro da corrupção e da ilegalidade. 

O eixo central em torno do qual o contrato social nórdico é formado, é a aliança entre o 

Estado e o indivíduo, o que chamamos de "individualismo estadista". Aqui uma ênfase na 

autonomia individual coincide com uma visão positiva do Estado como um aliado, não 

apenas dos cidadãos mais fracos e mais vulneráveis, mas também dos cidadãos em geral. Isso 

está associado com uma visão negativa da desigualdade das relações de poder entre os 

indivíduos em geral e nas instituições hierárquicas em particular, tais como a família 

tradicional patriarcal e organizações de caridade degradadas da sociedade civil. Neste sentido, 

o modelo nórdico difere tanto do anglo-americano quanto dos seus homólogos europeus 

continentais.  

Abaixo (Figura 3) tentamos capturar essas dinâmicas diferentes de poder nos modernos 

estados-providência graficamente como um "drama triangular", contrastando a posição do 
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Estado, da família e do indivíduo nos EUA, Alemanha e Suécia. Nos países nórdicos, como 

já foi mencionado, o Estado e o indivíduo formam a aliança dominante. Nos EUA, os 

indivíduos (direitos) e a família (valores) vencem o Estado (sempre visto como uma ameaça à 

liberdade). E finalmente na Alemanha o eixo central é aquele que conecta o Estado e a 

família, com um papel muito menor do que nos EUA. - designados direitos individuais ou 

uma ênfase nórdica em autonomia individual. 

 

Este assunto passou a ter maior importância após a Primeira Guerra Mundial, quando os 

países nórdicos realizaram um esforço conjunto para modernizar a legislação familiar em 

cada país o qual, com algumas variações, resultaram nas leis matrimoniais de igualdade entre 

homens e mulheres de acordo com as normas gerais européias da época. Estas leis 

determinaram que o homem e a mulher seriam iguais perante os termos do contrato de 

casamento, embora ainda sejam responsáveis por diferentes áreas dentro do sistema 

doméstico.  

O igualitarismo da sociedade nórdica é, naturalmente, uma notável característica da vida 

social e política nestas sociedades. Isso vale também para o destaque da igualdade dos sexos. 

Tem-se observado, através de estudos comparativos, que tanto a igualdade  quanto a 

igualdade dos sexos estão correlacionados com uma série de outras virtudes sociais e bens 

As relações de poder nos 

Estados-providência 

modernos 

Estado 

Família Indivíduo 

Suécia Alemanha 

Estados Unidos 
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coletivos, inclusive a confiança social, a felicidade e o desenvolvimento econômico. O que é 

considerado menos notável, uma vez que a igualdade na literatura acadêmica está muitas 

vezes ligada à engenharia social e à política coletivista, é que a igualdade no contexto nórdico 

não se separa do individualismo e do valor da autonomia.  

De acordo com o que chamamos de "teoria sueca do amor", os relacionamentos  verdadeiros 

de amor e amizade são apenas possíveis entre indivíduos que não dependem uns dos outros 

ou mantenham relações desiguais de poder. Assim, a autonomia, a igualdade e o 

individualismo (estadista) estão intimamente ligados uns aos outros. Sejam quais forem as 

desvantagens políticas e culturais que possam existir nesse compromisso com a autonomia 

pessoal, Estado forte e uma igualdade social - as críticas mais comuns são de conformidade, 

solidão e de uma burocracia intrusiva - deve-se observar o lado positivo: os cidadãos, que se 

sentem capacitados, aceitam as demandas da modernidade e estão dispostos a se 

comprometeram a alcançar a eficiência econômica e uma tomada de decisão racional.  

Essa é a instanciação nódica do capitalismo sustentável? 

A morte iminente do modelo sueco ou nórdico foi anunciada várias vezes. Esse fato surgiu 

desde o desencantamento da Guerra Fria com a proposta de um "caminho alternativo" de 

Childs, que foi mais aceita durante a época da Grande Depressão e do New Deal. E desde 

então isso tem sido um tropo recorrente, especialmente nos EUA, e até certo ponto o 

fracasso dessas previsões pode ser atribuído a um equívoco que foi compartilhado por 

entusiastas e críticos, ou seja, que os países nórdicos foram construídos em um meio-termo 

entre o socialismo e o capitalismo. Para os críticos que diziam que, com o tempo, os 

elementos caros e improdutivos do modelo "socialista" seriam obrigados a sobrecarregar os 

aspectos do setor produtivo "capitalista" que conseguiram sobreviver. No entanto, como 

discutimos neste artigo, estes argumentos se baseiam em pressupostos falsos que tendem a 

subestimar a coerência fundamental e a vitalidade do capitalismo nórdico.  

Naturalmente que isso não quer dizer que esses países são mais imunes às recessões e crises 

financeiras globais do que outros países capitalistas, ou que não tenham sido 

economicamente regredidos nos tempo das más decisões políticas em nível nacional. No 

entanto, todo o capitalismo nórdico se mostrou notavelmente sustentável, certamente de 

acordo com as medidas e os dados que dispomos hoje em dia.  

Ainda assim, podem surgir questões referentes à sustentabilidade futura e a relevância do 

modelo. Alguns argumentam que o aumento da diversidade étnica, racial e religiosa ligada ao 

afluxo de refugiados constitui um profundo desafio para a coesão social da sociedade 

nórdica. As consequências políticas já são visíveis na ascensão de partidos anti-imigração em 

todos os países nórdicos. Na medida em que os imigrantes e a minoria são considerados um 
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encargo para o sistema segurança social e também como uma ameaça à cultura nacional, são 

levantadas questões sobre se é possível ou não manter um apoio integral do sistema de 

tributação dos serviços sociais.  

Outra linha pessimista de argumentação abrange o impacto do neoliberalismo no contrato 

social nórdico. Alarmistas apontam para tendências voltadas ao aumento da desigualdade 

econômica, à introdução de sistemas de comprovantes, a privatização da educação, da saúde 

e pensões. Alega-se que esta evolução, ao longo do tempo, irá prejudicar o universalismo do 

Estado-providência clássico nórdico a favor de um sistema mais pluralista caracterizado por 

alternativas privadas e baseadas no mercado que conduz à segregação e a um declínio na 

confiança social. 

Contra esta situação sombria, atualmente focada no crescimento dos partidos políticos anti-

imigração nos países Nórdicos, basicamente é possível argumentar através de um cenário 

mais otimista.  O principal argumento é no fundo muito simples e é baseado em duas ideias: 

(1) que a luta pela liberdade individual e pela prosperidade (vida, liberdade, e a busca da 

felicidade) é particularmente uma iniciativa universal, e (2) que esse desejo só pode ser 

realizado em um contexto de apoio social, jurídico e institucional. Deste ponto de vista, o 

quadro institucional nórdico é caracterizado justamente por sua capacidade de promover 

tanto a confiança/segurança social nas instituições de Estado de direito, quanto a coerência 

da autonomia individual com a lógica da sociedade de mercado.  

Neste lado mais otimista, a atração conjunta da liberdade individual e da segurança social é 

mais propensa a "naturalizar" os imigrantes ao longo do tempo do que a desafiar a cultura 

nórdica e o seu sistema institucional. E com relação ao desafio neoliberal - a retórica sobre 

"escolas livres", "livre escolha" dos produtores do sistema de saúde e a introdução de um 

componente privado no pacote do plano de pensão do governo - estes sistemas ainda 

permanecem altamente controlados dentro dos limites da lógica moral de igualdade de 

acesso aos bens públicos essenciais. Mesmo que esses elementos do mercado no setor 

público levantem questões relativas à responsabilidade, qualidade e distribuição justa da 

saúde, educação e outros serviços, eles continuam operando dentro de um sistema que é 

considerado muito diferente de uma sociedade verdadeiramente mercantilizada como os 

Estados Unidos.  

Assim, a combinação das forças culturais e morais que sustentam o contrato social nórdico e 

do quadro sólido institucional que promove a coexistência aparentemente paradoxal do 

individualismo e da segurança social emancipatória, poderá revelar tanto uma importante 

vantagem sistêmica em uma sociedade de mercado globalizado quanto um sistema atraente 

do ponto de vista individual.  Se isso será forte o suficiente para suportar o impacto da 
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polarização da imigração e o aumento da diversidade - combinado com o agravamento das 

diferenças relacionadas à riqueza, a renda e o acesso à educação e trabalho - é uma questão 

empírica a ser continuamente revista.   

Existem lições a serem aprendidas com a variedade do capitalismo nórdico? 

Obviamente muitas das características marcantes do capitalismo nórdico são peculiares. Elas 

foram criadas por uma combinação de fatores contingentes, que vão desde a geografia e 

recursos naturais até as inclinações religiosas e coincidências políticas. Mas isso também 

acontece com o modelo clássico de economia de mercado que é muitas vezes apresentado 

como "universal". As experiências específicas dos britânicos e americanos sobre a 

modernização foram generalizadas através de verdades históricas que foram aplicados a 

outras culturas, às vezes com grande sucesso, mas também com falhas surpreendentes. O 

fato é que, a princípio, não é errado tentar imitar outras culturas bem sucedidas (de que outra 

forma a humanidade aprende alguma coisa?), o problema é que devemos fazê-lo com grande 

ponderação e - o mais importante - não assumirmos a priori que apenas um tipo de 

capitalismo é relevante como fonte de inspiração.  

No entanto, não é uma tarefa fácil identificar e transferir essa experiência de forma que ela se 

torne útil e acessível. Para ter certeza, existe uma série de lições importantes implícitas no 

desenvolvimento do capitalismo nórdico. A primeira delas é que as vagas referências aos 

"valores" e "culturas", não seriam úteis; o que realmente é necessário é fazer uma análise real 

das instituições e regras bem estabelecidas.  No entanto, mesmo as leis específicas, as regras e 

as instituições estão longe de serem facilmente traduzidas e transferidas para outros 

ambientes com tradições e experiências históricas diferentes. Ainda assim, gostaríamos de 

enfatizar um agrupamento de instituições e normas que tendem a instrumentalizar um 

conjunto de experiências nos países nórdicos, as quais mantiveram contidos os aspectos 

socialmente destrutivos do capitalismo, enquanto ainda conservavam a dinâmica da 

economia de mercado, com olhar direcionado em saber se elas podem ou não ser aplicadas 

em outras partes do mundo. 

1. O capitalismo nórdico mostra que o individualismo não necessariamente conduz à 

fragmentação social, desconfiança e à maximização em curto prazo dos interesses materiais. 

A promoção da autonomia individual através das normas pode, pelo contrário, conduzir a 

uma maior coesão social, se for feito de forma igualitária. Menor dependência e estruturas 

patriarcais mais fracas significam que mais pessoas se sentem capacitadas e satisfeitas com as 

suas vidas. Isto é especialmente relevante para as mulheres que desejam participar do 

mercado de trabalho sem renunciar à possibilidade de se tornarem mães. Em sociedades 

autoritárias e hierárquicas, onde há um grande espaço para o desejo de autonomia individual, 
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as tensões políticas podem surgir quando a confiança social e a segurança nas instituições 

forem susceptíveis a diminuir.  

Nesta perspectiva, a promoção de normas como sistemas educacionais de igualdade de sexo, 

a tributação individual, creches universais e as leis anti-família patriarcal parecem ser uma 

ideia boa em geral, mesmo se claramente for conflitante com as normas tradicionais antigas 

em algumas culturas. Este pode não ser o momento certo de sugerir que a União Europeia 

terá que expandir o seu mandato em relação à soberania dos estados-membros nacionais, 

porém, em uma perspectiva mais longa, isso pode ser necessário para desenvolver uma 

política familiar comum e mais individualizada (caso a Europa permanecer economicamente 

viável).  

2. O capitalismo nórdico também demonstra a vantagem sistêmica de se obter uma visão 

positiva do estado, não apenas como um aliado dos fracos, mas como o promotor de ideais 

de igualdade e de autonomia individual. A ênfase na confiança social e na segurança nas 

instituições comuns do estado não é, obviamente, peculiar aos países nórdicos, assim como 

também a consciência de que uma visão positiva do Estado não pode ser acolhida se as 

divisões sociais e econômicas apresentarem um alto crescimento. Na verdade, os objetivos 

de manter uma taxa baixa de desemprego e obter sistemas de segurança social ligados ao 

emprego e à ética do trabalho não são específicos para os países nórdicos, porém são 

considerados como objetivos principais para a maioria dos estados-providência europeus. 

No entanto, eles continuam a obter diversos tipos de êxitos. Nos países nórdicos, a 

confiança social, a segurança nas instituições do Estado e igualdade relativa se coincidem.  

Talvez o mais importante para o ciclo positivo de opiniões, em relação ao fato de conseguir 

estabilizar as economias nórdicas através de um equilíbrio produtivo, permitindo a 

mobilidade social individual, a eficiência econômica e a igualdade relativa sustentada, é o grau 

e a extensão da inclusão dos cidadãos e da sociedade civil nos processos do governo. A 

experiência dos países nórdicos diz que, quanto mais isso ocorrer, maior será o resultado em 

relação à construção da confiança e da segurança, e o mais provável é que os principais 

valores e fatos sociais permanecerão em harmonia. Nesse sentido, é aconselhável incentivar 

o desenvolvimento de processos deliberativos do governo. As igrejas, os sindicatos, as 

instituições de caridade e demais associações da sociedade civil devem ser apoiadas, 

consultadas e envolvidas através de comissões, mesas redondas e outros fóruns de interação 

entre o Estado e a sociedade. Nos países nórdicos, essa interação do Estado/sociedade civil 

tem sido institucionalizada e transformada em rotina de forma que possam servir de 

exemplos úteis. 
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3. Um Estado forte e uma autonomia individual não são uma ameaça à sociedade civil, e sim 

os seus pré-requisitos. Os cidadãos que, necessariamente, não se unem para se proteger dos 

abusos de autoridade pelo estado adquiridos ou por interesses comerciais, mas sim para 

aumentar seu potencial de auto-realização e de independência pessoal, são mais propensos a 

realizar contribuições positivas para a sociedade como um todo. Isto permite uma atitude 

mais construtiva, na melhor das hipóteses, ou uma atitude mais próxima de um emaranhado 

com o Estado (o dilema corporativista), na pior das hipóteses. Um exemplo é a relação do 

mercado de trabalho nos países nórdicos, onde os sindicatos não possuem, em geral, uma 

visão estreita de interesse próprio do seu papel na sociedade, porém assumiram a 

responsabilidade macroeconômica. Para atingir essa responsabilidade social, é necessário que 

estas e outras organizações de base sejam apoiadas através da legislação e de subsídios 

econômicos que incentivam a formação de uma rede eficaz e abrangente da sociedade civil. 

Em face da realidade, as sugestões acima podem parecer como uma expressão máxima de 

delírio da ingenuidade nórdica. Como o sociólogo eminente Göran Therborn Cambridge 

colocou: "Infelizmente, em minha opinião tendenciosa, o cenário da Europa, como a 

Escandinávia do mundo não é muito provável".  Mas, mesmo que exista muito pouco da 

experiência histórica dos países nórdicos para ser transferida para as outras culturas, essa 

experiência apresenta um ponto importante para ser discutido: as políticas econômicas, que 

servem tanto para o nosso desejo de autonomia individual quanto para a nossa necessidade 

de comunidade e segurança podem ser notavelmente bem-sucedidas.   
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Kristina Persson/Emelie Persson (research) 

A inclusão está na essência do modelo nórdico 

Como se explica o relativo sucesso do modelo nórdico? Os dois artigos anteriores 

disponibilizaram duas respostas diferentes. Klas Eklund enfatiza o fato de que os países 

nórdicos, ao serem atingidos por graves crises econômicas na década de 80 e 90, obtiveram 

respostas rápidas e bem sucedidas relacionadas a uma administração experiente da crise. O 

artigo de Berggren–Trägårdh destaca o individualismo, apoiado por um Estado forte como 

sendo o fator mais importante. Ambos os artigos reconhecem a confiança na sociedade 

como um fator importante. 

Eu gostaria de acrescentar um quarto fator como base para o modelo nórdico: A inclusão, e 

o fato do modelo social nórdico não ser primariamente uma política para beneficiar os 

pobres, mas sim todo um conjunto de políticas focadas no emprego, na produtividade, na 

proteção social e na inclusão com base na cidadania e na solidariedade. 

Thandika Mkandawire, professor de Desenvolvimento Africano da Escola de Economia de 

Londres, observa que os países nórdicos adotaram políticas sociais em uma fase inicial de 

industrialização e em níveis de renda per capta muito inferior em relação aos outros países. 

Segundo Mkandawire, o modelo nórdico mostra que os pactos sociais e os regimes similares, 

em uma ordem democrática, podem produzir a estabilidade política necessária para o 

crescimento econômico. Uma forte coesão e confiança social são sustentadas por uma série 

de políticas de inclusão. 

O modelo do bem-estar social nórdico - mais do que apenas uma prestação de 

serviços do setor público. 

A provisão do bem-estar social nos países nórdicos é universal e está baseada principalmente 

nos valores da igualdade de oportunidades, solidariedade social e segurança, serviços 

relacionados à saúde, educação e cultura para todos.  

No entanto, existem algumas diferenças interessantes entre os países nórdicos em termos de 

como as essas políticas sociais são organizadas. Por exemplo, a Dinamarca foi mais longe do 

que os outros países em relação ao envolvimento do setor privado nos serviços de bem-estar 

social e no oferecimento das opções para os usuários. Os dinamarqueses também se 

destacaram pelo seu "modelo de flexsegurança" no mercado de trabalho, assim como a 

ênfase na assimilação da política de imigração - em oposição à estratégia de integração que 

tem caracterizado a Suécia, por exemplo. 

Na Finlândia, o setor voluntário desempenha um papel significativo na prestação dos 

serviços de assistência aos idosos. Na Noruega, os serviços de bem-estar social do setor 

público predominam mais do que em outros lugares. 

Fonte e leitura complementar:  

The Nordic Council: The Nordic Welfare Model  

A seguir, por motivos de espaço, nós optamos por explicar como o modelo do bem-estar 

social é construído através dos exemplos da Suécia ao invés de tentarmos mostrar uma 

imagem mais abrangente do modelo nórdico.  

http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation/areas-of-co-operation/the-nordic-welfare-model/about-the-nordic-welfare-model
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O sistema de bem-estar social sueco foi reformado ao longo do tempo devido às suas novas 

condições econômicas. Várias reformas estruturais foram realizadas na década de 1990 como 

parte do gerenciamento da crise, especialmente a reforma importante do sistema de 

aposentadoria/pensões.   

Impostos - a base para o bem-estar universal 

A Suécia está entre os países do mundo que gastam a maior percentagem do seu produto 

interno bruto (PIB) em serviços sociais, de acordo com as estatísticas da OECD em 2007, 

sendo superada apenas pela França. O dinheiro é investido na educação, a qual é totalmente 

financiada por impostos fiscais, e é fortemente subsidiado nos serviços de saúde, entre 

outros.  

Todos os residentes suecos têm acesso aos serviços médicos, a educação é financiada pelos 

impostos e todos os idosos recebem uma aposentadoria/pensão mínima garantida pelo 

Estado. Para aqueles que perderem os seus empregos, o governo disponibiliza o seguro-

desemprego e programas de educação continuada e de reciclagem que são financiados pelos 

impostos. Os sistemas de benefícios foram reforçados desde 2007.  

Além destes benefícios básicos, muitos trabalhadores desfrutam de outras vantagens 

baseadas no seu salário, setor ou local de trabalho. Alguns trabalhadores administrativos ou 

funcionários em nível gerencial, por exemplo, podem obter aposentadorias/pensões 

significativamente elevadas. 

Para apoiar estes serviços sociais, todos os níveis governamentais recebem a sua parte na 

arrecadação fiscal: o governo municipal, o conselho municipal (ou regional) e o governo 

nacional. Todos os impostos, inclusive os municipais, são recolhidos pela Agência Fiscal 

Sueca. 

O pagamento dos impostos é relativamente simples: Os impostos sobre os rendimentos são 

deduzidos automaticamente do seu salário uma vez por mês, e são pagos diretamente à 

Agência Fiscal Sueca. Cada pessoa é tributada individualmente, inclusive se for casada.  A 

declaração anual obrigatória dos impostos é tão fácil quanto enviar uma mensagem de texto 

do seu celular diretamente para a Agência Fiscal Sueca para confirmar o imposto retido na 

fonte do ano anterior. 

Surpreendentemente para alguns, a Suécia não possui impostos que incidem sobre herança, e 

nem impostos incidentes sobre os bens; a alíquota do imposto imobiliário, inclusive, foi 

substituída por uma taxa municipal inferior. Os impostos sobre o rendimento foram 

reduzidos desde 2007, assim como as contribuições para o seguro social para os jovens.  

Carga tributária do PIB em % no ano de 2008: 

Dinamarca:   48,2% 

Suécia:   46,3% 

Finlândia:   43,1% 

Noruega:  42,6% 

Reino Unido:  35,7% 

Japão:  28,1% 

Estados Unidos: 26,1% 
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México:  21,0% 

média da OECD: 34,8% 

Fonte e leitura complementar: 

Sweden.se: Taxes and society 

OECD Statistics 

 

Autonomia governamental local  

Os governos municipais suecos, os conselhos municipais e regionais são responsáveis pelo 

fornecimento, em uma proporção significativa, de todos os serviços públicos.  

O direito de autonomia governamental local, incluindo o direito de cobrar impostos, está 

previsto na Constituição. Os impostos são cobrados como uma porcentagem da renda dos 

moradores. Os governos municipais e os conselhos municipais/regionais decidem sobre o 

valor dos seus próprios impostos. A média geral da alíquota local/regional é de 30 por cento. 

As receitas fiscais são responsáveis por cerca de dois terços do total dos seus rendimentos.  

Os governos locais e regionais da Suécia têm liberdade para organizar as suas atividades 

como bem entenderem. Suas responsabilidades são regulamentadas, em parte, de acordo 

com as leis do governo Local e, em parte, de acordo com as leis e decretos que cobrem áreas 

específicas, como por exemplo, a lei dos serviços sociais, a lei do planejamento e construção, 

a lei da educação e da saúde e a lei dos serviços médicos. O âmbito da autonomia 

governamental local e regional também é afetado pelas decisões da União Europeia. 

A fim de garantir a equidade, foi introduzido um sistema com o objetivo de redistribuir as 

receitas dos governos municipais, conselhos municipais e regionais de acordo com as 

necessidades dos mesmos (locais ou regionais). Este sistema de compensação é administrado 

pelo Estado. Além disso, existem subsídios do Estado que podem ser tanto gerais, isto é, por 

habitante, quanto dirigidos.  

Atividades privadas que são financiadas através de impostos devem oferecer serviços aos 

habitantes nas mesmas condições em que os mesmos serviços públicos são oferecidos. Isto 

significa, por exemplo, que as pessoas pagam o mesmo valor para um determinado serviço, 

independentemente se ele é fornecido através do setor público ou através de uma empresa 

privada. Em algumas áreas, tais como coleta de lixo, transporte público e atendimento 

odontológico têm sido comum para os governos municipais, conselhos municipais e 

regionais a obtenção de serviços externos. Uma reforma em 1992 permitiu que as empresas 

privadas administrassem as escolas financiadas por impostos, e mais recentemente o mesmo 

sistema foi estendido para escolas de educação infantil e casas de repouso. 

Fonte e leitura complementar:  

SKL: Autonomia governamental local 

Pais e filhos 

Em 1979, a Suécia se tornou o primeiro país a proibir os pais de baterem ou espancarem 

seus filhos, tornando este ato uma ofensa criminal. Para proteger os direitos das crianças e 

cuidar dos seus interesses, o governo sueco nomeou um ouvidor da justiça (um profissional 

http://www.sweden.se/eng/Home/Work/The-Swedish-system/What_is_the_Swedish_model/Taxes-and-society
http://stats.oecd.org/
http://english.skl.se/municipalities_county_councils_and_regions/local_self-government
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contratado por um órgão, instituição ou empresa que tem a função de receber críticas, 

sugestões, reclamações e deve agir em defesa imparcial da comunidade). O ouvidor é 

obrigado a seguir a Convenção das Nações Unidas de 1989 sobre os direitos da criança e 

aplicá-la na sociedade sueca. 

Os pais gozam de um total de 480 dias de férias pagas por cada filho, que devem ser 

solicitadas antes da criança completar oito anos de idade. Na realidade, a maior parte da 

licença parental é tomada pelas mães. Os pais reivindicam agora cerca de 20 por cento de 

todas as licenças parentais, mas este número está aumentando. Cada pai/mãe tem 60 dias de 

licença reservados especificamente para ele ou ela, o que significa que estes dias não podem 

ser transferidos para o outro progenitor. 

O subsídio parental é tributado como os demais rendimentos e é calculado em relação às 

pensões/aposentadorias. Nos 390 dos 480 dias, o valor é o mesmo do auxílio-doença: 80 por 

cento dos benefícios são baseados nos rendimentos, dependendo do quanto você ganha. O 

subsídio parental máximo é de SEK 874 (cerca de US$ 140) por dia. Para os demais 90 dias, 

o subsídio é de SEK 180 por dia no caso de crianças nascidas em 01 de julho de 2006 ou 

após esta data. Caso contrário, o subsídio é de SEK 60. 

O pai de um bebê recém-nascido recebe 10 dias extras em relação ao nascimento da criança, 

e 20 dias extras no caso do nascimento de gêmeos. Um pai ou mãe que adota uma criança 

tem o direito da licença de trabalho remunerada por um ano e meio a partir do momento que 

a criança está sob os seus cuidados. A ajuda dos pais no momento do nascimento da criança 

é considerada uma ocorrência normal. 

Crianças e educação 

A Lei da Educação sueca estabelece que todas as crianças e jovens possuam igualdade de 

acesso à educação, independentemente do sexo, onde vivem ou de fatores sociais ou 

econômicos. Na Suécia, todas as pessoas tem que frequentar a escola por pelo menos nove 

anos. Não existem mensalidades escolares.  

Uma vaga na pré-escola é oferecida para todas as crianças a partir do segundo semestre do 

ano em que elas completam seis anos de idade, até que elas comecem a frequentar a escola 

regulamentar aos sete anos.  A pré-escola é seguida pelo ensino fundamental I, ensino 

fundamental II e ensino médio (dois primeiros anos), e cada ciclo educacional tem a duração 

de três anos.  Portanto, eles podem optar por permanecer e cursar o último ano do ensino 

médio.   Creches antes e depois do período escolar são oferecidas às crianças com idade 

entre seis e 12 anos. A Suécia e a Finlândia são os únicos países no mundo que servem a 

merenda escolar gratuita para todos os alunos. 

O último ano do ensino médio não é obrigatório, mas é também gratuito. Os alunos que 

concluíram os dois primeiros anos do ensino médio e que, pelo menos, foram aprovados no 

idioma sueco, matemática e inglês, têm direito a uma vaga no último ano do ensino médio. 

Praticamente todos os alunos que terminam os ciclos educacionais obrigatórios iniciam o 

último ano do ensino médio. 

O número de escolas independentes (ou "livres") na Suécia está crescendo, e a escolha da 

escola desejada é vista hoje como um direito. Um financiamento educacional é atribuído para 

cada criança, desde a pré-escola até, inclusive, último ano do ensino médio.  
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As escolas independentes devem ser aprovadas pela Inspeção escolar e deverão seguir o 

currículo e programas nacionais. Nove por cento dos alunos do ciclo educacional obrigatório 

e 20 por cento dos alunos do último ano do ensino médio frequentam escolas 

independentes. 

• A maior parte dos orçamentos municipais, 45 por cento, é gasto com educação. 

• Cerca de 70 por cento da educação e das operações municipais como um todo, são 

financiadas pelos impostos municipais. Outros recursos financeiros incluem taxas, aluguéis e 

subsídios do Estado. 

Os municípios também oferecem creches para crianças de idade inferior a um ano, até que 

elas comecem a frequentar a escola. Para creches pré-escolares, os pais pagam oito por cento 

do custo total. No outono de 2008, 85 por cento de todas as crianças com idades entre um e 

cinco anos foram registradas na pré-escola ou em creches. O percentual vem crescendo há 

muitos anos, especialmente entre as crianças de um ano de idade.   

Existe uma taxa máxima a ser paga por cada criança que frequenta a creche. Esta taxa, a 

partir de 2009, variou de 1.260 coroas suecas (cerca de USD 200) por mês para a primeira 

criança até a gratuidade para a quarta criança.  

A educação consciente em relação ao sexo da criança é cada vez mais comum nas 

creches/pré-escolas. Todas as crianças devem ter as mesmas oportunidades na vida, 

independentemente do sexo. 

Fonte e leitura complementar: 

Swedish Government Report: The Politics of Pre-School (pdf)  

Sweden.se: Child care  

A igualdade de gênero (dos sexos)  

O auxílio maternidade, as creches, as merendas escolares e as atividades pós-escolares para as 

crianças desempenham um papel importante para a igualdade entre homens e mulheres na 

Suécia. As mulheres suecas possuem uma participação no mercado de trabalho quase que ao 

mesmo nível dos homens, e existem mais crianças para cada mulher do que na maioria dos 

outros países europeus. Em 2008, a taxa de fertilidade total na Suécia foi de 1,91 filhos por 

cada mulher, comparada com a média da UE de 1,6 e de números baixos em torno de 1,4 em 

países como Itália, Espanha, Portugal, Alemanha e Polônia. 

A lei de discriminação possui duas seções principais que lidam com a igualdade de gênero 

(dos sexos) no local de trabalho. Primeiro, ela exige que todos os empregadores trabalhem 

ativamente e sigam metas específicas para promover a igualdade entre homens e mulheres. 

Segundo, a lei proíbe a discriminação e obriga os empregadores a investigar e tomar medidas 

cabíveis contra o assédio. Os empregadores não devem tratar injustamente qualquer 

candidato ou funcionário do trabalho que está, foi ou irá usufruir da licença maternidade. 

A lei sobre a violência contra a mulher entrou em vigor em 1998. Todo tipo de abuso, 

violência e degradação psicológica que uma mulher for submetida serão somadas. A sentença 

para este crime, grave violação da integridade de uma mulher, é de no máximo seis anos de 

prisão. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/10/61/322638cd.pdf
http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Child-care/
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Fonte e leitura complementar: 

Sweden.se: Equality  

Eurostat: Fertility  

Ensino superior 

O ensino superior na Suécia é financiado em grande parte pela arrecadação fiscal. A partir de 

2011, no entanto, as mensalidades serão introduzidas para os alunos fora da UE/EEA e a 

Suíça. O governo acredita que a educação superior sueca deve competir em termos de 

qualidade e boas condições, e não apenas através de uma educação livre. Para permitir que os 

alunos, que não podem pagar as mensalidades, estudem na Suécia, o governo disponibilizou 

recursos para dois novos programas de bolsas escolares. 

Oitenta por cento dos financiamentos das universidades e faculdades da Suécia provém do 

governo. Mais de sete por cento provém de outras fontes públicas e os restantes 12-13 por 

cento de fontes privadas e das receitas financeiras. 

Todos os estudantes suecos que estudam em uma universidade ou faculdade têm direito a 

assistência financeira, o que consiste em um componente de subsídio e um empréstimo. O 

reembolso do empréstimo é dependente da renda, com o empréstimo para ser reembolsado 

pelo 60 º aniversário do aluno. 

Fonte e leitura complementar: 

Sweden.se: Education 

Studyinsweden.se 

Saúde e bem-estar 

O sistema de saúde sueco é financiado pelo contribuinte e é amplamente descentralizado. 

Em 2005, os conselhos municipais e o governo central concordaram em introduzir uma 

garantia no atendimento à saúde. Isso significa que nenhum paciente deverá esperar mais de 

90 dias, uma vez que for determinado o tipo de atendimento que ele necessita. Se o prazo 

estabelecido expirar, os pacientes terão a opção de serem atendidos em outro lugar; o custo, 

incluindo as despesas de transporte, será pago pelo seu próprio conselho municipal. A 

garantia de atendimento cobre todos os links do centro de atendimento. Qualquer pessoa 

que necessitar de atendimento deverá ser tratada por um médico no prazo de sete dias. Após 

o encaminhamento, o atendimento pelo especialista deverá supostamente ser fornecido no 

prazo de 90 (noventa) dias.  

A taxa de internação em um hospital é de SEK 80 por dia. As taxas dos pacientes para 

atendimentos básicos de saúde variam entre 100 e 200 coroas suecas, dependendo do 

conselho municipal. Para visitas a especialistas, existe uma taxa adicional de no máximo SEK 

300. 

Um limite de custos é aplicado para controlar as despesas do indivíduo. Depois que um 

paciente pagar um total de 900 coroas suecas durante o período de um ano, as consultas 

médicas dentro do período de 12 meses a contar da data da primeira consulta serão gratuitas. 

http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Equality/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde220
http://www.sweden.se/eng/Home/Education/
http://www.studyinsweden.se/
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Existe um limite similar para a prescrição de medicamentos, de modo que ninguém paga 

mais de SEK 1800 em um período de 12 meses. 

Todos os prestadores de serviço que atendem às exigências do conselho municipal estão 

habilitados a iniciar um posto de saúde que será reembolsado através dos recursos públicos 

que provêm do conselho municipal. Por exemplo, eles devem fornecer assistentes sociais ou 

psicólogos, serviços de saúde comuns em domicílio e serviços de emergência até as 

21h00min. Todos os postos de saúde serão pagos com a mesma quantidade para cada 

paciente atendido. 

O sistema de seguro social inclui benefícios de auxílio doença. Os empregadores são 

responsáveis pelo pagamento do auxílio doença durante os primeiros 14 dias de afastamento 

do funcionário. No caso de doenças com tratamento mais longo, o sistema de seguro social 

concede o auxílio doença pelo período máximo de 364 dias a 80 por cento da renda do 

funcionário baseada nos benefícios. Também está disponível um período adicional de 550 

dias de auxilio doença a um nível inferior (75 por cento), e os benefícios por períodos mais 

longos poderão ser concedidos nos casos de doenças graves. Existem regras específicas 

aplicadas aos estudantes e aos desempregados.  

Os programas gerais de bem-estar social na Suécia são destinados a todos os indivíduos, 

porém existem também programas especiais para atender às necessidades das pessoas com 

deficiência. Uma das reformas mais importantes em matéria de apoio complementar, a lei 

relativa ao apoio e assistência às pessoas com certas deficiências funcionais (LSS), foi 

aprovada em 1990 pelo parlamento sueco. Uma característica importante deste amplo 

programa de reforma foi o de oferecer às pessoas com deficiência o direito à assistência 

pessoal gratuita.  

Além dos benefícios sociais em geral, os governos municipais são responsáveis pela 

prestação de assistência social sob a forma do oferecimento de apoio financeiro. Este serviço 

é visto como uma rede de segurança de último recurso para pessoas com problemas 

financeiros temporários, e será pago após uma avaliação individual. O serviço de assistência 

social inclui o apoio à renda com base em um padrão nacional, e abrange também outras 

despesas comuns necessárias para garantir um padrão de vida razoável. 

Fonte e leitura complementar:  

Sweden.se: Health care  

Socialstyrelsen: Social assistance 

Försäkringskassan: Social assurance  

O mercado de trabalho 

Os níveis de emprego no mercado de trabalho nórdico são elevados, com 71,4 por cento das 

mulheres com idade entre 16-64 que participam da força de trabalho, comparados com 76,8 

por cento dos homens na mesma faixa etária. A região nórdica está na vanguarda no que diz 

respeito à questão da igualdade de gênero, mas um grande número de mulheres continua 

trabalhando meio período. Em 2009, 19,8 por cento das mulheres na Suécia trabalharam 

meio período contra apenas 10 por cento dos homens. A média da OECD para o trabalho 

em meio período é de 26 por cento em relação às mulheres, e de oito por cento em relação 

aos homens. Em fevereiro de 2011, a taxa geral de emprego da Suécia foi de 64,6 por cento, 

http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Health-care/
http://www.socialstyrelsen.se/socialassistance
http://www.forsakringskassan.se/sprak/eng/in_brief_about_social_insurance_(for_those_who_have_recently_arrived_in_sweden)
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e a taxa de desemprego foi de 7,8 por cento. A taxa de desemprego dos jovens (com idade 

entre 15-24 anos) foi de 24,2 por cento, mas muitos desses alunos procuravam emprego 

enquanto estudavam.  

A longa tradição da Suécia referente às políticas governamentais no mercado de trabalho 

resultou em uma ampla variedade de benefícios aos empregados, incluindo pelo menos cinco 

semanas de férias remuneradas, mais de um ano de licença maternidade e de contribuições de 

aposentadoria/pensões do empregador. A negociação coletiva desempenhou um papel 

importante para conseguir obter esses benefícios, juntamente com uma cultura de 

cooperação bem estabelecida entre empregadores, trabalhadores e sindicatos. 

Cerca de 70 por cento dos trabalhadores suecos pertencem a um sindicato. As maiores 

organizações sindicais incluem a LO, principalmente para trabalhadores operários, a TCO e a 

Saco para trabalhadores administrativos e profissionais com diplomas acadêmicos. Para os 

seus milhares de membros, os sindicatos oferecem apólices de seguros especiais, treinamento 

e representação nas negociações dos contratos, assim como apoio jurídico. 

O modelo sueco implica que os salários sejam regulados principalmente através de acordos 

coletivos. Os sindicatos e as organizações patronais negociam acordos coletivos e 

estabelecem os salários e remunerações. Não há intervenção governamental nas negociações 

salariais ou na aplicação dos acordos coletivos, embora na fase final das negociações - se os 

dois lados chegarem a um impasse - um mediador público poderá ser convocado para ajudá-

los a alcançar um acordo final em comum.  

Os acordos coletivos regulam as condições de trabalho: os salários e as remunerações, as 

horas de trabalho, os pagamentos devido à doença, etc. Estes acordos incluem o seguro para 

os trabalhadores, tais como em caso de doença e acidentes. 

Desde 2006 o governo reformou o mercado de trabalho a fim de reforçar os incentivos ao 

emprego. Os impostos auferidos sobre o rendimento foram reduzidos. As contribuições do 

seguro social dos empregadores foram reduzidas em relação aos funcionários jovens, assim 

como para grupos-alvo em específico que estão retornando ao mercado de trabalho após 

uma longa ausência. O sistema de benefícios do seguro desemprego também foi reforçado. 

Todas estas reformas foram importantes no gerenciamento da crise sueca durante a recessão 

que começou no final de 2008. O mercado de trabalho sueco é mais flexível nos dias de hoje 

do que no início do século 21. 

Fonte e leitura complementar: 

Statistics Sweden: Labour market 

Sweden.se: Employee rights 

Swedish Trade Union Confederation: Labour market (pdf) 

Sweden.se: Trade unions  

OECD Statistics 

Os idosos 

Os serviços sociais e de saúde para os idosos constituem uma parte importante da política 

social da Suécia. Dos 9,3 milhões de habitantes da Suécia, 18 por cento atingiram a idade de 

http://www.scb.se/Pages/Product____23276.aspx
http://www.sweden.se/eng/Home/Work/Labor-market/Employee-rights/
http://lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/A4F61A8242424CC8C12572E300443926/$file/Labour%20market%20ENG.pdf
http://www.sweden.se/eng/Home/Work/Labor-market/Swedish-trade-unions/
http://stats.oecd.org/
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aposentadoria de 65 anos e recebem pensões. Este número deverá aumentar para 23 por 

cento até 2030, altura em que cerca de um em cada cinco suecos deverão atingir a idade da 

aposentadoria.  

Em 2008 a expectativa de vida na Suécia foi de 78,6 anos para os homens e de 83,2 anos para 

as mulheres. A Suécia tem a maior proporção de indivíduos com 80 anos ou mais, entre os 

estados membros da UE, sendo um total de 5,3 por cento da sua população. Uma vez que 

mais e mais cidadãos nessa faixa etária gozam de boa saúde, as necessidades de assistência 

para com os mesmos têm diminuído desde 1980. A maioria dos custos com assistência aos 

idosos é financiada pelos impostos municipais e pelos subsídios governamentais. Em 2008 o 

custo total de assistência aos idosos na Suécia foi de SEK 91,8 bilhões. Apenas quatro por 

cento desse valor originou-se de cobranças feitas aos pacientes.  

A maior parte de toda assistência aos idosos provém da prestação do serviço municipal. 

Alguns governos municipais subcontrataram os seus serviços de atendimento aos idosos. 

Todos os indivíduos podem escolher se desejam obter atendimento em domicílio ou em 

locais especiais a serem administrados por agentes públicos ou privados. 

As pessoas idosas que continuam vivendo em suas casas podem obter diversos tipos de 

apoio para tornarem suas vidas mais simples. Quando uma pessoa idosa já não é capaz de 

lidar com as demandas da vida cotidiana, ele ou ela pode requerer o auxílio dos serviços 

municipais de apoio em domicílio. A extensão destes cuidados estará sujeita a avaliação. As 

pessoas com deficiência ou gravemente doentes podem obter assistência 24 horas por dia, o 

que significa que elas podem permanecer em casa durante toda a sua vida.  

Os idosos e deficientes físicos também se qualificam para os serviços de transporte em táxis 

ou veículos especialmente adaptados. Esta opção está disponível para aqueles que estão 

impossibilitados de viajar através de transportes públicos regulares. Apenas em Estocolmo, 

quase três milhões de viagens são realizadas a cada ano através desse tipo de serviço. 

Ao planejar alojamentos e áreas habitacionais, os governos municipais suecos são obrigados 

a garantir que tais locais sejam adaptados às necessidades das pessoas idosas e das pessoas 

com deficiência. 

Pouco mais de 17 por cento dos habitantes do país com mais de 80 anos de idade vivem em 

moradias especiais (casas de repouso), onde os funcionários estão a serviço dia e noite. Essas 

moradias especiais são atribuídas pelos governos municipais. A maioria das pessoas que 

necessitam de cuidados e apoio em tempo integral sofrem de demência. 

Fonte e leitura complementar:  

Sweden.se: Elderly care  

Pensões/Aposentadoria:  

O sistema de pensão/aposentadoria sueco é constituído por três partes - uma 

pensão/aposentadoria nacional, uma pensão/aposentadoria trabalhista (financiada pelo 

empregador), e um plano de previdência privada. As pessoas contribuem para a sua 

pensão/aposentadoria nacional, que é baseada no seu rendimento, a cada ano trabalhado. 

Existe também uma pequena parcela da pensão/aposentadoria nacional chamada de 

pensão/aposentadoria garantida. Ela é destinada para as pessoas que tiveram baixo ou 

http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Elderly-care
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nenhum rendimento em sua vida. A pensão/aposentadoria garantida lhes proporciona uma 

quantia mínima todo mês. 

Se a pensão/aposentadoria garantida ainda não for suficiente, o apoio de assistência aos 

idosos fornece uma última rede de segurança para assegurar um padrão de vida decente. 

Um total de 18,5 por cento do seu salário e outros benefícios tributáveis são destinados à sua 

conta de pensão/aposentadoria pública a cada ano. Dezesseis por cento vai para a sua conta 

de pensão/aposentadoria de renda, cujo valor cresce junto com a evolução dos rendimentos 

na Suécia.  Isto significa que as pensões/aposentadorias seguem as tendências da renda em 

geral e também seguem o desempenho da economia - o que é considerado uma condição 

para um regime de pensões/aposentadoria sustentável. 

Os outros 2,5 por cento são destinados à sua conta de pensão/aposentadoria premium, que 

muda de acordo com o desempenho dos fundos que você investe. Além da renda real, alguns 

"não rendimentos" lhe dão direito a uma pensão/aposentadoria, como por exemplo, os anos 

você ficou em casa cuidando dos seus filhos mais novos, ou por motivos de doença ou 

compensação recebida por alguma atividade que você executou, ou pela opção por prestar 

serviço militar ou ensino superior. 

Você também pode escolher quando você gostaria de se aposentar; algumas pessoas se 

aposentam aos 55 anos de idade. Mas a pensão/aposentadoria com base no rendimento e as 

pensões/aposentadoria premium só poderão ser estabelecidas a partir dos 61 anos de 

idade. Em 2009, a idade média efetiva da aposentadoria na Suécia foi de 66 anos de idade 

para os homens, em comparação com a média da OECD de 65 anos, e 64 anos de idade para 

as mulheres, em comparação com a média da OECD de 63 anos. 

Independentemente de quando você se aposentar, no entanto, o montante total da 

pensão/aposentadoria permanecerá o mesmo.  Portanto, se você optar por se aposentar mais 

cedo, os seus pagamentos mensais serão reduzidos de acordo. Também é possível continuar 

trabalhando até os 67 anos, e assim aumentar a o valor da sua pensão/aposentadoria. 

Fonte e leitura complementar: 

Sweden.se: Pensions 

Swedish Pensions Agency   

OECD report: Older workers 

OECD Pensions indicators  

 

http://www.sweden.se/eng/Home/Society/Pensions/
http://www.pensionsmyndigheten.se/AboutYourPensions_en.html
http://www.oecd.org/els/employment/olderworkers%20/
http://www.oecd.org/document/16/0,3746,en_2649_34757_45558288_1_1_1_1,00.html

