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Paulo Ernani é um pacato auditor tributário, 
formado em Engenharia e em Direito, ex-auditor 
da Receita e pai de duas crianças. Envolvido com 
números, por causa de seu ofício, ele não perde de 
vista as letras, de qualquer modo: colocou-as bem 
arrumadinhas num projeto que elaborou quando fazia 
um curso de Direitos Humanos. Bem arrumadinhas no 
sentido de produzirem o melhor possível: a proteção 
às crianças. Introspectivo, Paulo descobriu que os 
pais que batem nos filhos procedem assim: quando 
as crianças são machucadas (às vezes, bebês que nem 
sabem falar), eles os levam cada vez a um hospital 
diferente, para não levantar desconfianças na hora 
do atendimento. E ora dizem que as crianças caíram 
do berço, ora que se machucaram caindo da escada, 
ora que escorregaram no banheiro, e por aí vai. Então, 
em sua pacatez de sempre, Paulo teve também uma 
ideia simples: já que a informática está aí mesmo, por 
que não colocá-la para proteger as crianças? Ele hoje 
luta para que vire lei a sua ideia: criar um cadastro 
nacional na rede hospitalar, de maneira a facilitar a 
identificação das crianças que são espancadas pelos 
pais, muitas delas chegando aos hospitais quase já 
sem vida, outras já sem vida alguma. Com base nos 
laudos registrados nos outros hospitais, o médico 
identifica a reincidência, percebe que a situação se 
repete com as mesmas características e aciona a 
polícia. Simples assim.

Embora pacato, Paulo não sossega: já organizou 
seminário em São Paulo sobre o tema, procurou 
ajuda no Legislativo Federal e continua lutando para 
que algum parlamentar transforme em projeto de lei 
a sua proposta. Continua em busca de apoio. 

A história de Paulo é igual à história de muita 
gente que batalha neste país por coisas importantes 
que acabam ficando em segundo plano numa época 
em que o imediatismo e o individualismo predominam 
de forma assustadora. Já se disse neste espaço que o 
Brasil não tem um projeto nacional, daí essa confusão 
toda sobre os rumos que devem ser trilhados. Já se 
disse também que um país que não pensa em suas 

crianças é porque não pensa nos adultos do futuro. É 
onde surge o xis do problema. 

O Japão saiu estraçalhado da Segunda Grande 
Guerra e se reconstruiu com base em muito trabalho 
e na educação de seu povo. 

Quem não pensa em criança não pensa em 
educação, e consequentemente não pensa no futuro. 
Porque as crianças de hoje (nem é preciso lembrar) são 
os adultos de amanhã. Mas estão sendo espancadas 
e às vezes assassinadas pelos próprios pais, ou então 
perambulam pelas ruas, esmolando. Não é preciso 
ter a mesma argúcia de Paulo para perceber que há 
um batalhão nas ruas formando-se na pior escola, 
que é a marginalidade, para se tornar os profissionais 
da criminalidade, cada vez mais “aperfeiçoados” 
no mundo do crime. São crianças que estão tendo 
o futuro roubado por adultos que não acham o 
projeto de Paulo prioritário. Seguramente são os 
mesmos adultos que também não acham prioritários 
programas de Seguridade Social, de assistência à 
população, de saúde. E que pensam basicamente em 
números. Em índices. Em equações. Mas nem sempre 
cuidam daquilo que provoca esses índices e esses 
números. 

O tristemente curioso é que o Brasil que tantas 
vezes se esquece do futuro procura não se lembrar 
também do passado. Com isso, crianças e idosos 
perdem, e perdem muito. Os primeiros, como já se 
assinalou, perdem muitas vezes o futuro. E aos idosos 
impõe-se o esquecimento do passado, como se eles 
não tivessem feito nada pelo país e não merecessem 
desfrutar uma velhice tranquila, sem sobressaltos. 
Não é preciso citar aqui as inúmeras propostas 
de “arrocho” toda vez que se fala em reforma da 
Previdência, e ainda a contribuição dos inativos e o 
malfadado “fator previdenciário”.

Um país só é digno do nome quando respeita 
suas crianças e seus idosos e investe com seriedade 
no bem-estar de sua população.  

Paulo e as crianças
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A crise econômica internacional pode fazer surgir 
um modelo econômico que atenda à nova ordem mundial, 
sugere o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em 
entrevista exclusiva, adiantando que, se essa hipótese se 
concretizar, o Brasil deverá acompanhar o novo desenho 
da economia.  Para Mantega, muito mais importante do 
que debater se deve ou não haver privatização é garantir 
que o Brasil promova investimentos.  De qualquer 
modo, ele diz acreditar na tendência de que o Estado 
mantenha participação, ainda que não majoritária, em 
segmentos estratégicos, como energia, infra-estrutura e 
telecomunicações.

A conjuntura econômica continua sendo, 
portanto, a preocupação central no momento em que 
o novo presidente dos Estados Unidos começa a traçar 
os rumos do seu governo. No Brasil, as declarações do 
presidente Lula e a entrevista do ministro Mantega à 
Revista de Seguridade Social sugerem que não há motivo 
para pânico. Embora não tenha se mantido nos limites de 
uma onda passageira, a crise não ganhou, na visão das 
autoridades brasileiras, as dimensões de um maremoto.

Se a economia passa por altos e baixos, os 
aposentados continuam no aperto. Até o fechamento 
desta edição, a Câmara não havia votado, ainda, o projeto 
que dispõe sobre a extinção do fator previdenciário, um 
cruel redutor de aposentadorias que tem ficado mais 
rigoroso a cada ano, em razão das “atualizações” da tabela 
do IBGE sobre a expectativa de vida dos brasileiros. Quem 
completa o tempo de contribuição previsto em lei tem 
que continuar trabalhando ainda por cerca de três, quatro 
ou cinco anos, dependendo da idade, para não sofrer um 
corte brutal no valor de sua aposentadoria, cujo teto já 
é baixo. 

Contrária ao fator previdenciário, a ANFIP continua 
demonstrando, com números bastante reveladores, que 
a Seguridade  é superavitária.

Boa leitura
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envie suA CArtA 
Envie sua carta, com nome e endereço completos, para 

o seguinte email: comunicacao-social@anfip.org.br

CArtAs
Ansioso

Olá, tive o prazer de ler a Revista de Seguridade 
Social na faculdade onde estudo, e simplesmente foi 

uma das melhores leituras que já tive.

Melhor ainda pelo fato de esse material ser 
gratuito. Portanto, desejo receber periodicamente esta 
revista em minha residência. Aproveito, também, para 

parabenizar toda a equipe responsável por esta 
revista, pela sua completa excelência (grifo do 

leitor). Desde já agradeço, e aguardo, ansioso, meus 
exemplares!

Jonathas Teodoro Barth - Jaraguá do Sul – SC

Parabéns

Lendo a Revista de Seguridade Social, me deparei com o 
editorial “Tempo de Espera”. Gostei muito do texto e por 

isso gostaria de parabenizar o autor.
Atenciosamente,

Vitor Antonio Pletsch
Prefeito de Nova Prata (RS)

(Por meio de ofício)

Clara e atualizada

Sou professora de Direito Previdenciário na UNESP - 
Campus de Franca –  e admiro muito a Revista da ANFIP 

pela forma clara e atualizada com que aborda a nossa 
previdência, entre outros temas de relevância nacional.

Sendo assim, gostaria de passar a recebê-la pela via 
impressa, até porque a publicação se constitui em 

excelente material de apoio às aulas, na universidade.
Agradeço a atenção.

 
Juliana Presotto Pereira Netto - Franca/SP

Mulheres

Ao tempo em que agradeço o envio regular da Revista 
de Seguridade Social da ANFIP, importante periódico, 

parabenizo pela matéria “As mulheres Avançam” 
(Ano XV, nº 96), que mostra a evolução e as grandes e 
justas conquistas da luta feminina em todas as áreas 

profissionais. 
Acredito que as mulheres têm um enorme poder de 

comando frente às empresas em razão da maior 
sensibilidade, dedicação e afinco naquilo que fazem.

 Saudação à equipe da Revista pelas matérias sempre 
objetivas e de qualidade.

 
José da Silva Pachêco

Gerente Regional GEAP/AMAPÁ
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Assessoria Econômica

Compreender os mecanismos contidos na Constituição Federal de 
1988, capazes de priorizar as despesas com Saúde, Previdência Social 
e Assistência Social, é fundamental para que a sociedade possa 
entender que uma das consequências da aprovação do projeto de 
reforma tributária do governo será a desconstrução desse modelo 
de proteção social. Leia também o balanço do Fluxo de Caixa, na 
página 31. 

sumário

1 1

Fator de arrocho

A Câmara dos Deputados não se pronunciou ainda sobre o projeto, já 
aprovado pelo Senado, que extingue o fator previdenciário. Enquanto 
isso, brasileiros que já completaram o tempo exigido por lei de 
contribuição ao INSS continuam amargando a redução do valor de 
suas aposentadorias. Ou tendo que trabalhar cada vez mais.

Investir para progredir

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, não está preocupado 
em discutir se o Brasil deve ou não continuar promovendo 
privatizações. Segundo ele, o governo do presidente Lula trabalha 
pela estabilidade do marco regulatório, como forma de assegurar 
um ambiente favorável aos investimentos. Em entrevista, ele prevê 
o surgimento de uma nova ordem econômica internacional, a partir 
da crise surgida nos Estados Unidos. 

Novo Conselho

A ANFIP discute seu estatuto, debate os temas nacionais mais 
importantes e elege seu novo Conselho Executivo durante a XXII 
Convenção Nacional, realizada em maio, em Brasília. O sergipano 
Jorge Cezar Costa é o novo presidente da ANFIP. Ele foi eleito 
juntamente com os demais integrantes do CE, para dirigir a entidade 
no biênio maio 2009 a maio 2011. 

16

12

7

Infância desprotegida

Matéria publicada na edição 97 da Revista de Seguridade Social já 
começou a provocar as primeiras reações na sociedade, mas a solução 
ainda está muito longe. Crianças continuam sendo brutalizadas pelos 
próprios pais, numa escalada trágica que poderia ser evitada - ou pelo 
menos minimizada - se providências fossem tomadas no sentido de 
alertar as autoridades sobre a reincidência de casos, que pode ser 
detectada nos próprios hospitais  onde as vítimas são atendidas.

Da penumbra à escuridão

A doença assusta, até apavora, mas ainda não a ponto, segundo 
demonstra a cruel realidade, de evitar seu desfecho trágico em tantos 
casos em que poderia ser evitado. Descoberto em sua fase inicial, o 
glaucoma pode ser controlado. A desinformação é o principal fator 
para agravar todos os índices registrados de cegueira. 

Idéias e Debates

O termo sustentabilidade nos apresenta dois desafios: o primeiro 
é chegar a um consenso sobre o seu significado – é comum ser 
utilizado apenas como sinônimo de investimento na área ambiental; 
e o segundo é perceber qual o papel de cada um de nós dentro de 
uma política sustentável, o que implica uma mudança profunda, e 
não superficial, de paradigmas.

26

20

34
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O pior cego é aquele que não quer ver... que a 
cegueira como consequência do glaucoma pode ser 
evitada. 

O complemento ao adágio popular serve 
de alerta, diante de uma estatística assustadora: o 
glaucoma é a principal causa de cegueira definitiva 
no mundo. O motivo principal, no caso do Brasil: 
metade dos 900 mil brasileiros com glaucoma não 
sabe que sofre do mal e, em consequência, não faz 
nenhum dos tratamentos disponíveis para controlar 
a doença. 

Os dados são do IMO – Instituto de Moléstias 
Oculares – de São Paulo, e vêm sendo divulgados 
numa iniciativa da agência noticiosa Excelência em 

Comunicação, que presta assim uma contribuição 
que se tornou o ponto de convergência no caso de 
imenso número de moléstias no Brasil, representado 
pelo fato de que a desinformação é o principal fator 
para agravar todos os índices registrados. No caso 
do glaucoma, como também de algumas doenças 
cardíacas, entre outras, o principal inimigo são os 
sintomas muitas vezes imperceptíveis. Como não 
existe ainda no Brasil, arraigada na população, a 
cultura da medicina preventiva, que recomenda 
exames anuais para manter a saúde em boa forma, 
grande parte das pessoas vítimas desses males não 
se dá conta do desenvolvimento progressivo da 
moléstia, que acaba sendo descoberta em estado já 
adiantado, dificultando dessa forma as providências 
indispensáveis para controlar o mal.
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cataratas que poderiam ser operadas, retinopatias 
diabéticas que poderiam ser controladas, glaucomas 
que poderiam ter sido tratados, dentre outras 
doenças curáveis e previníveis. Segundo a OMS, 
Organização Mundial de Saúde, 80% da cegueira 
do mundo é curável ou evitável. O problema tem 
relação direta com as condições sócio-econômicas: 
90% das pessoas cegas vivem em países do Terceiro 
Mundo, onde faltam serviços básicos de prevenção e 
tratamento ligados à saúde ocular.

Para o oftalmologista Virgilio Centurion, 
diretor do Instituto de Moléstias Oculares, o grande 
desafio da medicina atualmente é popularizar 
medidas preventivas dessas doenças para toda a 
população. “Apesar de a maioria das doenças que 
afetam a visão poder ser tratada ou controlada, como 
é o caso da catarata, do glaucoma e da degeneração 
macular, elas ainda cegam os brasileiros por falta de 
diagnóstico precoce”, afirma Centurion.

Por isto, nunca é demais reforçar que visitas 
frequentes ao oftalmologista, uma vez por ano, 
devem ser feitas a partir dos 40 anos. É nessa 
idade que o glaucoma pode surgir. E a cegueira e a 
incapacidade visual causadas pelo glaucoma resultam 
em consequências sociais, psicológicas e econômicas 
adversas para o indivíduo e para a sociedade. 

Lesão no nervo óptico

O glaucoma é uma designação 
genérica para muitas doenças, 
marcadas por um aumento da 
pressão intra-ocular, causada pelo 
desequilíbrio entre a produção e 
a drenagem do humor aquoso. “A 
causa da doença está geralmente 
relacionada a uma drenagem 
diminuída do humor aquoso 
através da pupila, da malha 
trabecular ou ainda pelo canal 
de Schlemm”, diz a oftalmologista 
Gabriela Barreto, especializada no 
tratamento da doença.

É fato incontestável que a população brasileira 
não deixa de se valer dos inegáveis benefícios da 
medicina preventiva apenas por falta de hábito. 
O difícil acesso à saúde, o sofrível sistema de 
atendimento ao público, o alto custo dos planos 
de saúde e os baixos níveis de remuneração da 
gritante maioria dos brasileiros são mais alguns dos 
fatores que dificultam essa salutar prática, uma vez 
que, quando os sintomas são ainda imperceptíveis, 
dificilmente um trabalhador de baixa renda terá a 
chance de recorrer a check ups periódicos, altamente 
recomendados – cada vez mais – em todos os ramos 
da medicina. Ocorre que no caso de inúmeras 
doenças a medicina preventiva é indispensável, por 
se tratar de males cujo avanço é muito silencioso e 
a cura ou controle se tornam extremamente difíceis 
quando o quadro está muito avançado. No caso 
do glaucoma, em que às vezes há necessidade de 
cirurgia, a descoberta do mal em seu estágio inicial 
propicia o controle mediante a prescrição de colírios. 
A face cruel da doença é o fato de que, quando está 
em estágio muito avançado, torna-se irreversível, 
levando o paciente à cegueira na maior parte dos 
casos. 

Aos poucos, as trevas

O cinema de Hollywood estampou com clareza 
nas telas o sofrimento que o glaucoma causou ao 
cantor Ray Charles. O filme Ray mostra como a 
doença, aos poucos, vai apagando a visão do garoto 
negro e pobre. À mãe, sem informação alguma sobre 
o mal que acometia o filho e sem condições de buscar 
tratamento médico, restou apenas uma alternativa: 
preparar o garoto para o pior, crescer sem enxergar, 
encarar o mundo sem poder ver.

A imagem cinematográfica reflete a 
realidade mundial neste caso, ilustra a Excelência 
em Comunicação, em seu informe de alerta sobre 
a doença. No mundo todo, segundo os dados 
obtidos junto ao Instituto de Moléstias Oculares, 
aproximadamente 36 milhões de pessoas cegas 
poderiam estar enxergando neste momento. São 
pessoas que perderam a visão em decorrência de 
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A doença ocular, séria e progressiva, lesa o 
nervo óptico. Sem tratamento adequado, isso pode 
levar à cegueira. O processo da perda da visão 
periférica é tão lento que, geralmente, o paciente 
não sente nenhuma alteração.  “O melhor remédio é a 
prevenção da doença, medida que muitos deixam de 
adotar porque não acreditam na intervenção precoce 
ou ‘pensam que este problema não acontecerá com 
eles”, afirma a médica. 

O glaucoma não tem cura, mas o diagnóstico 
precoce amplia as chances de controle da doença e 
evita a cegueira. O tratamento inclui o uso frequente 
de colírios e a cirurgia, em alguns casos. Fundamental 
é a relação médico-paciente, mais importante 
fonte de informações para o paciente portador de 
glaucoma, associada ao acesso a jornais, revistas ou 
livros. “Os oftalmologistas desempenham um papel 
importante na detecção precoce do glaucoma e na 
sua desmistificação, pois o desconhecimento sobre a 
doença e a elaboração de ideias falsas tendem a gerar 
a falta de participação do paciente no tratamento, 
agravando o prognóstico visual”, defende Gabriela 
Barreto. 

Como os estudos sobre o glaucoma avançaram 
ao longo dos anos, o acesso às informações atualizadas 
é fundamental para uma estratégia de prevenção 
eficaz. A pressão intra-ocular, por exemplo, já não é 
mais tida como fator indispensável para a ocorrência 

da doença. “O aumento da pressão intra-ocular é 
considerado um dos fatores de risco. Portanto, 

no diagnóstico do glaucoma, outros 
fatores somam-se a ele, acarretando 

pior prognóstico da doença; dentre 
estes, o desconhecimento da 

população a respeito da doença e 
suas consequências visuais”, diz a 
oftalmologista.

Exames preventivos

Visando à prevenção do 
glaucoma, é muito importante ir 

ao oftalmologista pelo menos uma 

vez ao ano, para que a pressão ocular seja medida. 
“Além disso, os que possuem fatores de risco como 
hipertensão, diabetes e glaucoma na família devem 
fazer avaliações visuais, de seis em seis meses, para 
verificação da curva diária de pressão do campo 
visual e da gonoscopia”, recomenda o oftalmologista 
Marcelo Jordão, integrante do corpo clínico do IMO, 
especializado no tratamento de Glaucoma.

Para ter um bom prognóstico, o glaucoma 
depende essencialmente do diagnóstico precoce e 
da prevenção. A única forma segura de evitar suas 
consequências é fazer consultas periódicas com o 
oftalmologista, que está preparado para medir a 
pressão intra-ocular, bem como examinar o nervo 
óptico por meio do exame de fundo de olho. Havendo 
suspeita de glaucoma, ele poderá solicitar exames de 
campo visual para verificar sua possível diminuição. 

E dependendo da suspeita, o oftalmologista 
pode solicitar exames de imagem para auxiliar 
no diagnóstico. Uma providência médica é fazer 
a análise transversal do nervo óptico, o que é 
muito importante para acompanhar pacientes 
com hipertensão ocular e a própria progressão do 
glaucoma. Feitos com cuidado e regularidade, esses 
exames podem auxiliar a identificar os pacientes 
saudáveis e os que já apresentam os primeiros sinais 
de danos glaucomatosos.

A tonometria é apontada como um exame 
essencial também, pois é capaz de rastrear o 
aparecimento do glaucoma. “Ao medir a pressão 
ocular, por meio do tonômetro, o oftalmologista 
pode detectar a presença de hipertensão ocular, que 
pode ou não ser diagnosticada como glaucoma, de 
acordo com alterações no campo visual e na papila 
óptica”, explica Marcelo Jordão.

Fator genético

A aquisição do conhecimento sobre a 
importância da hereditariedade é relevante para 
alertar descendentes sobre o risco de desenvolver 
o glaucoma. “O glaucoma é uma doença de caráter 
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hereditário e, por isso, em famílias de portadores de 
glaucoma há a necessidade de que todos façam os 
exames preventivos”, explica a oftalmologista Maria 
Beatriz Guerios.

Crianças que nascem com os olhos embaçados 
ou muito grandes, que têm fotofobia intensa, que 
evitam abrir os olhos no sol ou não gostam de 
claridade e cujos olhos lacrimejam muito precisam 
ser avaliadas por um oftalmologista. Esses sinais 
podem ser indício de glaucoma congênito. Essa é 
uma patologia rara, transmitida por herança genética 
e está relacionada às alterações no desenvolvimento 
ocular presentes no nascimento. “Deve-se realizar 
o diagnóstico o mais precocemente possível, pois 
sabemos que o prognóstico visual é melhor quando 
o tratamento é realizado nas fases iniciais da doença”, 
defende a médica. O diagnóstico e o tratamento do 
glaucoma congênito precoces podem evitar que 
as crianças fiquem cegas ainda no primeiro ano de 
vida.

Maria Beatriz Guerios afirma que o diagnóstico 
da doença tende a ser um “balde de água fria nos 
pais”. Na proibidíssima biografia de Roberto Carlos – 
Roberto Carlos em Detalhes – o escritor Paulo Cesar 
de Araújo descreve o desespero do artista e de sua 
família ao descobrirem que o seu primogênito – Dudu 
Braga – havia nascido com glaucoma congênito. O 
ano era 1968. No Brasil, na época, nenhum hospital 
contava com especialistas na doença. O local mais 
indicado para o tratamento era a Holanda, que em 
função de sua alta incidência de casos de glaucoma 
desenvolveu e aperfeiçoou a técnica operatória 
usada para o tratamento da doença. Hoje, 40 anos 
depois, o Brasil conta com especialistas em glaucoma 
reconhecidos mundialmente por sua excelência.

Importância do tratamento

Em todas as doenças, pacientes mais bem 
informados apresentam mais comprometimento 
com o próprio tratamento. No caso de glaucoma, 
especificamente, onde os tratamentos são 
prolongados, sem compreensão da sua finalidade e 

importância pelos pacientes, torna-se difícil a adesão 
ao tratamento. 

O glaucoma progride lentamente e afeta, 
de maneira irreversível, a visão de cerca de 900 mil 
brasileiros, segundo dados da Abrag, Associação 
Brasileira dos Amigos, Familiares e Portadores de 
Glaucoma. “Para não ficarem cegos, os portadores de 
glaucoma precisam usar, por toda a vida, remédios 
que, muitas vezes, devem ser aplicados mais de 
uma vez por dia”, informa a oftalmologista do IMO, 
Gabriela Barreto. 

Por isto, o glaucoma é uma doença que, por 
suas características clínicas e por seu prognóstico 
visual, requer comprometimento do paciente com 
o tratamento. “Trata-se de uma doença crônica 
que deve receber acompanhamento e tratamento 
prolongados, condições que previnem a cegueira”, 
explica Marcelo Jordão. A falta de adesão ao tratamento 
pelo paciente é uma causa importante de controle 
inadequado de pressão intra-ocular. São muitos os 
pacientes em tratamento que deixam de tomar os 
medicamentos antiglaucomatosos corretamente. “É 
de extrema importância a manutenção e o reforço 
das orientações médicas durante todo o tratamento, 
pois assim como a diabetes e a hipertensão arterial, 
o glaucoma não tem cura, mas é passível de controle, 
garantindo a qualidade de vida do paciente”, afirma 
o médico.

Novas drogas para o tratamento do glaucoma 
estão sendo pesquisadas em todo o mundo. O 
principal objetivo da Medicina é procurar por 
mecanismos diferentes para reduzir a pressão ocular. 
“Como promessas, podemos citar, a curto prazo, as 
associações de medicamentos que já são empregados 
no tratamento da doença. E a médio e longo prazos, 
respectivamente, as apostas da Oftlamologia estão 
em novas drogas que possam funcionar como 
neuroprotetoras, auxiliando a redução da pressão 
ocular e na utilização de células tronco no tratamento 
da doença”, afirma o oftalmologista Marcelo Jordão.



|   XXII Convenção Nacional

ANFIP elege novo Conselho Executivo
O sergipano Jorge Cezar Costa é o novo presidente 

da ANFIP. Ele foi eleito durante a XXII Convenção Nacional, 
realizada em maio, em Brasília, juntamente com os demais 
integrantes do Conselho Executivo, para dirigir a entidade 
no biênio maio 2009 a maio 2011.

A composição do Conselho representa uma renovação 
de 50 por cento em relação ao anterior e imprime nova dinâmica 
à atuação da ANFIP, tendo em vista o compromisso assumido 
de se promover uma gestão cada vez mais voltada para o 
associado. Inclusive serão feitas pesquisas e levantamentos 
para incrementar o relacionamento da entidade com o corpo 

associativo, ampliando a interação que deve existir para 
garantir a eficácia das providências e os bons resultados 
das mudanças a serem implementadas. “Entendimento” 
e “consenso” são as palavras-chave definidas pelo novo 
presidente da ANFIP em sua plataforma de atuação.  

Durante a Convenção Nacional, realizada a cada 
dois anos, a ANFIP debateu as principais questões nacionais 
relacionadas ao sistema de Seguridade Social e à Receita 
Federal do Brasil, além  de vários temas da atualidade. 

A seguir, a composição do novo Conselho Executivo.   

Rodrigo da Costa Pôssas
Vice-presidente de Política Salarial 
Ana Mickelina Barbosa Carreira
Vice-presidente de Cultura Profissional e Relações Interassociativas
José Roberto Pimentel Teixeira
Vice-presidente de Assuntos Fiscais
Maria Inez Rezende dos Santos Maranhão
Vice-presidente de Relações Públicas
Ademar Borges
Vice-presidente de Planejamento e Controle Orçamentário
Assunta Di Dea Bergamasco
Vice-presidente de Assuntos Parlamentares
Rosana Escudero de Almeida
Vice-presidente de Comunicação Social
José Avelino da Silva Neto
Vice-presidente de Aposentadorias e Pensões
Décio Bruno Lopes
Vice-presidente de Estudos de Assuntos Tributários

Fábio Galízia Ribeiro de Campos
Vice-presidente de Tecnologia da Informação
Manoel Eliseu de Almeida
Vice-presidente de Assuntos Jurídicos
Luiz Mendes Bezerra
Vice-presidente de Finanças
Maria do Carmo Costa Pimentel
Vice-presidente de Política de Classe
Antonio Silvano Alencar de Almeida
Vice-presidente de Serviços Assistenciais
João Alves Moreira
Vice-presidente de Administração, Patrimônio e Cadastro
Jorge Cezar Costa
Presidente do Conselho Executivo
Eucélia Maria Agrizzi Mergar
Vice-presidente Executiva
Floriano José Martins
Vice-presidente de Assuntos de Seguridades Social

Conselho Executivo da ESQUERDA p/ DIREITA de cima p/ baixo: 
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|   MATÉRIA|   FATOR PREVIDENCIÁRIO

Ele veio sorrateiramente, em silêncio, 
aproveitando-se da pouca intimidade da 

maioria dos brasileiros com as ciências 
matemáticas. Afinal, o que era aquilo?

Paulo Paim
Senador (PT-RS)

Até quando?



|   MATÉRIA
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Para boa parte da população 
brasileira, que mal sabe ler e escrever, era 
pior do que grego. Para os mais letrados, 
uma “fórmula” praticamente indecifrável. 
Para os economistas e demais “íntimos” 
da matemática, uma simples equação. 

Para o trabalhador brasileiro, de um modo 
geral, um “garrote” que somente passou a ser 

avaliado em toda a sua gravidade depois que 
os veículos de comunicação social começaram a 

demonstrar a extensão dos danos causados ao valor 
das aposentadorias.

O fator previdenciário nasceu assim, sem 
muito barulho, em novembro de 1999, apesar do 
protesto de diversos partidos de oposição e  da 
ANFIP e Fundação ANFIP, à época de sua aprovação 
no Congresso. Ele foi a alternativa que o governo 
arranjou após a tentativa frustrada de estabelecer 
uma idade mínima para a aposentadoria no regime 
geral, o chamado INSS dos trabalhadores da iniciativa 
privada. Embora pareça um “bicho-de-sete-cabeças”, 
ele nada mais é do que uma equação destinada a 
diminuir o valor das aposentadorias dos trabalhadores 
decididos a se aposentar mesmo após cumprir os 35 
anos de contribuição previstos em lei (30 anos para as 
mulheres). Não bastava mais atingir esse patamar. Era 
necessário agora, segundo impôs o governo, utilizar 
uma “fórmula” que leva em conta também a idade 
da pessoa que está postulando a aposentadoria e a 
expectativa de sobrevida dessa pessoa no momento 
de se aposentar. Pode parecer macabro, mas, em 
linguagem mais rude, é uma fórmula que incentiva 
o trabalhador a se aposentar apenas quando estiver 
o mais perto possível da data de ir  “desta (vida) para 
outra”, como se diz popularmente. É verdade que não 
é possível prever quanto tempo se viverá, mas o que o 
governo visou, com o fator previdenciário, foi retardar 
ao máximo a aposentadoria do trabalhador. E está 
conseguindo.

Assim, o que uma equação aparentemente 
complicada faz é muito simples: se o candidato a 
se aposentar tiver uma idade que o coloca como 

“aposentado precoce”, na visão do governo, ele terá 
um redutor no valor de sua aposentadoria, que 
somente irá diminuindo à medida em que ele se 
dispuser a ir ficando “mais velho” para só então se 
aposentar. A questão complica para o trabalhador na 
medida em que a chamada “expectativa de sobrevida” 
estabelecida pelo governo (ou seja: quanto tempo o 
trabalhador ainda terá de vida) aumenta ano a ano, a 
partir de levantamento feito pelo IBGE. Com isso, para 
conseguir a aposentadoria no valor que obteria sem 
o fator previdenciário, o trabalhador deverá trabalhar 
cada vez por mais tempo. Caso contrário, o redutor 
será cada vez maior. Se antes conseguia se aposentar 
com 57 ou 59 anos de idade, por exemplo, após atingir 
os 35 anos de contribuição previdenciária, com a 
nova fórmula ele acabará tendo que trabalhar até os 
63 ou 64 anos, dependendo do resultado daquela 
“formulazinha”. Caso não esteja disposto a esperar 
(trabalhando, evidentemente), o segurado terá um 
redutor sobre o valor de sua aposentadoria, ou seja, 
um “corte” que poderá lhe subtrair até algo em torno 
de 40 por cento. Esse redutor será tanto maior quanto 
menor for a idade do postulante à aposentadoria, pois 
sua expectativa de sobrevida será também maior, ou 
seja, o governo terá que – pelo menos teoricamente – 
pagar a aposentadoria por mais tempo. 

No final do ano passado, começou a surgir a 
possibilidade de os trabalhadores brasileiros afinal se 
verem livres do fator previdenciário, por intermédio 
do Projeto de Lei nº 3229/08, de autoria do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que extingue esse redutor sobre 
as aposentadorias. O projeto já foi aprovado no 
Senado Federal e está em análise na Comissão de 
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, 
cujo relator é o deputado Pepe Vargas (PT-RS). 
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Além de extinguir o fator previdenciário, o projeto 
determina a volta do cálculo da aposentadoria de 
acordo com a média dos últimos 36 salários de 
contribuição. 

A aprovação da matéria tem a oposição do 
governo, que já deixou clara sua resistência à idéia 
de simplesmente extinguir a fórmula sem criar algum 
mecanismo que estabeleça regras mais rígidas do 
que as vigentes antes da aprovação do fator. Uma das 
alternativas seria a chamada fórmula 95, mediante 
a qual o trabalhador teria direito à aposentadoria, 
com valor integral da média, se a soma do seu 
tempo de contribuição com a idade resultar em 95 
(por exemplo: 35 anos de contribuição + 60 anos 
de idade). No caso das mulheres, esse número seria 
85. O governo também não aceita que o cálculo das 
aposentadorias seja feito pela média dos últimos 36 
salários de contribuição ao INSS. Atualmente, esse 
cálculo toma por base a média de 80% dos maiores 
salários de contribuição desde julho de 1994, 
aplicando-se ainda o fator previdenciário.

A fórmula 95 é um redutor que tem um 
impacto menor que o fator previdenciário e permite 
a concessão de benefícios maiores. Mas continua 
impondo um prejuízo aos trabalhadores que 
contribuíram durante toda uma vida de trabalho.

As centrais sindicais de trabalhadores 
pressionam para que o fator previdenciário seja 
extinto, baseando-se no fato de que ele foi criado 
para combater um déficit na Previdência que, 
segundo os cálculos da ANFIP, não existe. Pelos 
estudos da Entidade, com base em dados oficiais, em 
2008 verificou-se um superávit de R$ 52 bilhões no 
orçamento da Seguridade Social. Foram arrecadados 
R$ 364 bilhões em tributos (contribuições sobre a 
folha de pagamento, Cofins, Contribuição Social 
Sobre Lucro Líquido, Pis, Pasep) e pagos R$ 312 
bilhões em benefícios previdenciários, assistência 
social e assistência à saúde. Mesmo com a queda 
da CPMF no ano seguinte, o orçamento continuou 
superavitário.

A Fundação ANFIP de 
Estudos da Seguridade Social 

realizou estudos recentes 
demonstrando o impacto produzido pela 
aplicação do fator previdenciário. Tomando como 
exemplo um trabalhador com 35 anos de contribuição 
e 55 anos de idade, sua expectativa de sobrevida pela 
tábua do IBGE seria de 24,8 anos. A média de 80% dos 
maiores salários de contribuição, sem a aplicação do 
fator, seria de R$ 1.800,00. Aplicado o fator, o valor do 
salário-de-benefício cai para R$ 1.306,07.  

Várias projeções foram feitas também para 
possibilitar a comparação do valor das aposentadorias 
com o fator previdenciário, sem o fator previdenciário 
(com base na média dos últimos 36 meses de 
contribuição) e após a aplicação da fórmula 95.

No caso de um trabalhador (sexo masculino) 
com 54 anos de idade e 35 anos de contribuição cuja 
aposentadoria com a aplicação do fator previdenciário 
resultasse em R$ 1.247,70 por mês, esse valor subiria 
para R$ 2.295,17 se aplicada a média das 36 últimas 
contribuições. Com a aplicação da fórmula 95 esse 
trabalhador teria uma redução de 12% em sua 
aposentadoria porque a soma da idade (54) e da 
contribuição (35) resultaria em apenas 89. Ainda 
assim, ele obteria uma aposentadoria no valor de R$ 
1.571,24, ou seja, inferior à aplicação simples da média 
dos últimos 36 meses, mas ainda superior ao valor que 
obteria se fosse aplicado o fator previdenciário.

Outro exemplo é de um trabalhador com 35 
anos de contribuição e apenas 49 anos de idade, cuja 
média dos últimos 36 meses de salário resultasse em R$ 
3.157,04. Com o fator previdenciário sua aposentadoria 
seria de apenas R$ 1.704,40. Com a fórmula 95, apesar 
de o trabalhador ter apenas 49 anos de idade e sofrer 
um redutor de 22% em razão de atingir apenas o fator 
84 (49+35), o valor de sua aposentadoria seria de R$ 
2.269,05, bem superior, portanto, ao que receberia 
com a aplicação do fator previdenciário (R$ 1.704,40).
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No caso das mulheres, a soma da idade 
com o tempo de contribuição, em vez de atingir 
95, precisa atingir 85, devendo considerar-se ainda 
que o tempo de contribuição exigido é de 30 anos, 
enquanto para os homens é de 35. Feita a projeção no 
caso de uma mulher com 30 anos de contribuição e 50 
anos de idade, tomando-se por base a média dos 36 
meses em R$ 3.157,04, o valor da aposentadoria com 
o fator previdenciário ficaria em R$ 1.817,56, enquanto 
que, com a fórmula 85, mesmo aplicado um redutor 
por não ter sido atingida a soma de 85, a aposentadoria 
seria de R$ 2.618,13.

Em síntese: embora tendo perda significativa 
em relação ao cálculo existente pelo sistema anterior à 
aplicação do fator previdenciário, mesmo não atingindo 
o índice 95 exigido pela “fórmula 95”, para os homens, 
e 85 para as mulheres, o trabalhador ou trabalhadora 
com tempo  de contribuição previsto em lei sempre 
terá aposentadoria maior do que aquela que obteria 
com a aplicação do fator previdenciário, o que dá a 
dimensão do impacto sofrido hoje pelos trabalhadores 
com o FP. A conclusão, portanto, é cristalina: a fórmula 
95 para os homens (e 85 para as mulheres) é mais 
vantajosa do que o fator previdenciário, ainda que o 
trabalhador não tenha atingido a idade para alcançar 
a soma prevista na fórmula, cujo valor mensal de 
sua aposentadoria seria a média integral. O fator 
previdenciário, portanto, é altamente danoso e impõe 
aos trabalhadores um significativo prejuízo, que 
normalmente é percebido apenas no momento em 
que ele vai se aposentar e tem a oportunidade de se 
confrontar com essas diferenças.

Na tentativa de estabelecer parâmetros menos 
danosos, o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) vem propondo uma fórmula mais amena, 
enquanto a ANFIP tem sugerido que haja compensação 
no caso do trabalhador que tiver que contribuir em 
número de anos superior àquele exigido por lei. Essa 
compensação (ajuste de tempo de contribuição) 
compreende o seguinte: para cada ano trabalhado 
acima do mínimo, seria acrescido 0,01 ao fator ou então 
o trabalhador ficaria dispensado da contribuição. 

A ANFIP tem se posicionado frontalmente 
contrária ao fator previdenciário, cuja adoção 
ocorreu devido à alegação do governo de que é 
necessário combater o déficit da Previdência. A 
ANFIP entende que esse pressuposto é falso, uma 
vez que, a partir de estudos feitos com números 
rigorosamente oficiais, tem se chegado sempre à 
conclusão de que o sistema de Seguridade Social é 
superavitário, e não deficitário.

O discurso do governo em relação ao Fator 
Previdenciário é a repetição do filme que se viu 
por ocasião da derrubada da CPMF, o chamado 
“imposto do cheque”: de que o país correria o risco 
de “quebrar”, de que as contas públicas sofreriam 
grande impacto e de que os efeitos para a economia 
seriam altamente danosos. A CPMF, como se sabe, foi 
derrubada e o país não quebrou, nem mesmo com a 
crise internacional, que o presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva comparou a uma “marolinha”.

Considerando-se os prejuízos que sofre ao se 
aposentar, com a aplicação do fator previdenciário, o 
trabalhador continua esperando e perguntando: “até 
quando?” 
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|   VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA

acabar com isso
precisaA sociedade
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Embora gravíssimo, o problema parece não 
sensibilizar ainda boa parte dos que decidem os 
destinos do país, mas pelo menos São Paulo – a 
maior cidade brasileira – lembrou-se de abordar 
a questão da violência contra crianças, e os 
caminhos para se combater esse absurdo. Com o 
mesmo título dado em reportagem publicada pela 
Revista de Seguridade Social número 97 (“Violência 
contra crianças: a sociedade pode acabar com 
isso!”) e com material de divulgação e convite que 
reproduzem a imagem inserida na reportagem da 
revista, acompanhada dos créditos, o seminário foi 
realizado no dia 18 de maio, na Câmara Municipal de 
São Paulo, pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Apesar da seriedade do tema e da gravidade 

dos casos recentes (como o episódio conhecido 
como “Caso Isabela”, entre tantos outros), e  de o 
evento ter sido realizado no salão nobre da própria 
Câmara Municipal de São Paulo, chamou a atenção 
a ausência de vereadores. Da mesma forma, o 
noticiário assustador que é apresentado com 
frequência pelos meios de comunicação parece não 
ter provocado o interesse dos integrantes da CPI 
da Pedofilia, também ausentes. De qualquer modo, 
o seminário serviu, conforme destacou o médico 
e diretor superintendente do Centro de Estudos 
Dr. João Amorim – CEJAM – , Fernando Proença de 
Gouvêa, que apoiou a organização do evento, como 
grande oportunidade para a maior aproximação 
entre as entidades interessadas no tema e engajadas 
no combate a mais uma das graves chagas que 
abalam a sociedade. 
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A Revista de Seguridade Social publicou, em sua edição 
número 97, ampla reportagem sobre a questão da 
violência contra a criança, que vem assustando cada 
vez mais. A sociedade começou a reagir e, em São Paulo, 
um seminário não apenas utilizou o mesmo título da 
reportagem da revista como também estampou em seu 
material promocional  o layout utilizado na matéria



As imagens da revista como “pano de fundo” para 
o seminário têm sua razão de ser. Na edição referente ao 
trimestre outubro/dezembro do ano passado a Revista 
de Seguridade Social publicou reportagem sobre o 
projeto de autoria do auditor tributário Paulo Ernani 
Bergamo dos Santos, propondo a interconexão online 
da rede hospitalar e ambulatorial, com o objetivo de 
detectar casos de violência contra crianças. Daí surgiu 
a ideia de realização do seminário, tendo como ponto 
alto exatamente a proposta de Paulo Ernani, que 
também já foi auditor-fiscal da Receita. O objetivo é 
impedir a reincidência de casos de agressão a crianças, 
que tantas vezes acabam terminando em óbitos. O 
projeto parte de uma concepção simples: estruturar 
o cruzamento de informações da rede hospitalar, 
uma vez que, conforme tem sido comprovado, os pais 
que agridem os filhos têm o costume de recorrer a 
hospitais diferentes para não caracterizar a agressão. 
Com o intercâmbio de informações, a detecção 
desses casos será amplamente facilitada. Havendo 
suspeita de que a criança está sendo vítima de 
violência doméstica, o médico deverá realizar exame 
radiológico de corpo inteiro – e outros, que poderão 
dar certeza do diagnóstico de violência – de forma a 
interromper o ciclo de abuso a que essa criança esteja 
sendo submetida. 

Essa análise foi aprofundada, durante o 
encontro, pelo médico legista Wilmes Roberto 
Gonçalves Teixeira, professor de Medicina da 
Universidade Braz Cubas e membro da American 
Academy of Forensic Science, que exibiu farto material, 
demonstrando o minucioso trabalho científico 
levado a efeito pela perícia médica, no intuito de 
desvendar casos como esses.

Entre as principais evidências, Wilmes destacou 
as esquimoses (manchas na pele) de cores variadas 
(vermelhas, roxas, verdes ou amarelas), que evidenciam 
agressões perpetradas em datas variadas. Outro sinal 
são as fraturas de “idade” distintas em ossos longos.

O médico, pesquisador reconhecido 
internacionalmente, faz um alerta aos pediatras 
de que, em caso de suspeita de agressão, deve-se 
radiografar todas as partes do corpo da criança, pois 
“fraturas em diversos pontos das costelas e no femur 
são fortes indicativos de que essa criança vem sendo 
agredida.”

Outro aspecto que marcou o evento foi a 
constatação da  importância do papel da mulher na 
defesa da criança vítima de abuso sexual. Isto porque, 

na maioria dos casos, esse abuso ocorre na própria 
família e, muitas vezes, quando é praticado pelo pai, 
acaba sendo encoberto pela mãe da criança, para 
evitar a separação do casal.

Maria Amélia Azevedo, graduada em Educação 
e em Direito pela USP, Professora Livre Docente e 
Titular do Instituto de Psicologia (IP) da USP, além 
de coordenadora Acadêmica do LACRI – Laboratório 
de Estudos da Criança – IP-USP, confirmou que, 
infelizmente, há subserviência da mulher ao homem, 
como se houvesse um “pacto” entre o casal, o que 
torna ainda mais difícil a situação da criança, que 
passa a ter “dois adultos contra ela”.

Lia Junqueira, do Centro de Referência da 
Criança e do Adolescente, vê com preocupação a 
deficiência no serviço prestado pelos Conselhos 
Tutelares, que se “tornaram cabides de empregos 
nas mãos dos políticos”. Ela acha absurdo “o descaso 
com que as crianças estão sendo tratadas, nas mãos 
de pessoas totalmente despreparadas”.

Lia criticou os requisitos exigidos para ser 
conselheiro e a falta de treinamento. Para ser 
Conselheiro Tutelar é necessário apenas comprovar 

residência no município do Conselho, idade superior 
a 21 anos e reconhecida idoneidade moral, Segundo 
ela, os Conselhos Tutelares deveriam passar por uma 
reestruturação, inclusive por não contarem com 
credibilidade. “O medo que as mães têm dos conselhos 
tutelares hoje em dia  é semelhante ao que se tinha do 
DOI-CODI, no regime militar, pois os Conselheiros estão 
agindo de modo arbitrário e sem nenhum preparo”. 

Na mesa de abertura, estiveram presentes: 
representante do  Sindicato dos Jornalistas do Estado 
de São Paulo; dos Trabalhadores em Empresas de 
Radiodifusão e Televisão do Estado de São Paulo; 
dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas; da 
Federação Nacional dos Jornalistas; da Associação 
Paulista de Medicina; da Associação Médica Brasileira; 
do Centro de Estudos João Amorim; do Instituto 
zeroAseis; da Ordem dos Advogados do Brasil; da 
Sociedade de Pediatria de São Paulo; da Sociedade 
Brasileira de Pediatria; da Associação Paulista dos 
Magistrados; da Escola Paulista de Magistratura; das 
secretarias estaduais da Saúde, Justiça e Assistência 
e Desenvolvimento Social; e representantes de 
organizações não governamentais.
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Simples projeto



As imagens da revista como “pano de fundo” para 
o seminário têm sua razão de ser. Na edição referente ao 
trimestre outubro/dezembro do ano passado a Revista 
de Seguridade Social publicou reportagem sobre o 
projeto de autoria do auditor tributário Paulo Ernani 
Bergamo dos Santos, propondo a interconexão online 
da rede hospitalar e ambulatorial, com o objetivo de 
detectar casos de violência contra crianças. Daí surgiu 
a ideia de realização do seminário, tendo como ponto 
alto exatamente a proposta de Paulo Ernani, que 
também já foi auditor-fiscal da Receita. O objetivo é 
impedir a reincidência de casos de agressão a crianças, 
que tantas vezes acabam terminando em óbitos. O 
projeto parte de uma concepção simples: estruturar 
o cruzamento de informações da rede hospitalar, 
uma vez que, conforme tem sido comprovado, os pais 
que agridem os filhos têm o costume de recorrer a 
hospitais diferentes para não caracterizar a agressão. 
Com o intercâmbio de informações, a detecção 
desses casos será amplamente facilitada. Havendo 
suspeita de que a criança está sendo vítima de 
violência doméstica, o médico deverá realizar exame 
radiológico de corpo inteiro – e outros, que poderão 
dar certeza do diagnóstico de violência – de forma a 
interromper o ciclo de abuso a que essa criança esteja 
sendo submetida. 

Essa análise foi aprofundada, durante o 
encontro, pelo médico legista Wilmes Roberto 
Gonçalves Teixeira, professor de Medicina da 
Universidade Braz Cubas e membro da American 
Academy of Forensic Science, que exibiu farto material, 
demonstrando o minucioso trabalho científico 
levado a efeito pela perícia médica, no intuito de 
desvendar casos como esses.

Entre as principais evidências, Wilmes destacou 
as esquimoses (manchas na pele) de cores variadas 
(vermelhas, roxas, verdes ou amarelas), que evidenciam 
agressões perpetradas em datas variadas. Outro sinal 
são as fraturas de “idade” distintas em ossos longos.

O médico, pesquisador reconhecido 
internacionalmente, faz um alerta aos pediatras 
de que, em caso de suspeita de agressão, deve-se 
radiografar todas as partes do corpo da criança, pois 
“fraturas em diversos pontos das costelas e no femur 
são fortes indicativos de que essa criança vem sendo 
agredida.”

Outro aspecto que marcou o evento foi a 
constatação da  importância do papel da mulher na 
defesa da criança vítima de abuso sexual. Isto porque, 

na maioria dos casos, esse abuso ocorre na própria 
família e, muitas vezes, quando é praticado pelo pai, 
acaba sendo encoberto pela mãe da criança, para 
evitar a separação do casal.

Maria Amélia Azevedo, graduada em Educação 
e em Direito pela USP, Professora Livre Docente e 
Titular do Instituto de Psicologia (IP) da USP, além 
de coordenadora Acadêmica do LACRI – Laboratório 
de Estudos da Criança – IP-USP, confirmou que, 
infelizmente, há subserviência da mulher ao homem, 
como se houvesse um “pacto” entre o casal, o que 
torna ainda mais difícil a situação da criança, que 
passa a ter “dois adultos contra ela”.

Lia Junqueira, do Centro de Referência da 
Criança e do Adolescente, vê com preocupação a 
deficiência no serviço prestado pelos Conselhos 
Tutelares, que se “tornaram cabides de empregos 
nas mãos dos políticos”. Ela acha absurdo “o descaso 
com que as crianças estão sendo tratadas, nas mãos 
de pessoas totalmente despreparadas”.

Lia criticou os requisitos exigidos para ser 
conselheiro e a falta de treinamento. Para ser 
Conselheiro Tutelar é necessário apenas comprovar 

residência no município do Conselho, idade superior 
a 21 anos e reconhecida idoneidade moral, Segundo 
ela, os Conselhos Tutelares deveriam passar por uma 
reestruturação, inclusive por não contarem com 
credibilidade. “O medo que as mães têm dos conselhos 
tutelares hoje em dia  é semelhante ao que se tinha do 
DOI-CODI, no regime militar, pois os Conselheiros estão 
agindo de modo arbitrário e sem nenhum preparo”. 

Na mesa de abertura, estiveram presentes: 
representante do  Sindicato dos Jornalistas do Estado 
de São Paulo; dos Trabalhadores em Empresas de 
Radiodifusão e Televisão do Estado de São Paulo; 
dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas; da 
Federação Nacional dos Jornalistas; da Associação 
Paulista de Medicina; da Associação Médica Brasileira; 
do Centro de Estudos João Amorim; do Instituto 
zeroAseis; da Ordem dos Advogados do Brasil; da 
Sociedade de Pediatria de São Paulo; da Sociedade 
Brasileira de Pediatria; da Associação Paulista dos 
Magistrados; da Escola Paulista de Magistratura; das 
secretarias estaduais da Saúde, Justiça e Assistência 
e Desenvolvimento Social; e representantes de 
organizações não governamentais.
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|   ENTREVISTA

Guido Mantega, 
Ministro da Fazenda

Investir 
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Investir 
é o que importa

As mudanças ocorridas no mundo  provocaram 
também uma mudança no papel do Estado. Em vez 
que discutir a opção entre privatizar ou estatizar, o 
atual governo trabalha pela estabilidade do marco 
regulatório, como forma de assegurar um ambiente 
favorável aos investimentos.

É o que pensa o ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, sugerindo ainda que, pelo menos em 
segmentos estratégicos, como energia, infra-estrutura 
e telecomunicações, o Estado mantenha um nível de 
participação, ainda que não majoritário.

Formado em economia na Faculdade de 
Economia e Administração da Universidade de São 
Paulo e doutor em Sociologia do Desenvolvimento 

na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo, com especialização na 
Universidade de Sussex (Inglaterra), o ministro Guido 
Mantega, como todo brasileiro “antenado” com a 
realidade mundial, mantém suas expectativas em 
relação à crise econômica internacional. “É possível 
que a partir dessa crise – diz ele – surja um modelo 
econômico que atenda à nova ordem mundial e o 
Brasil deverá acompanhar esse novo desenho que 
poderá surgir”.

Nesta entrevista, Mantega fala não apenas 
da crise internacional, como do papel do Estado na 
economia, arrecadação previdenciária e unificação das 
receitas, entre outros temas de grande importância. 
Acompanhe: 
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O FMI, que era o grande vilão dos países 
endividados, coloca agora o Brasil entre as maiores 
economias do mundo. No entanto, o país ainda 
convive com índices assustadores de pobreza, com 
grandes bolsões de miséria e com péssima distribuição 
de renda. O que fazer para resolver esse quadro e 
colocar fim a esse gritante contraste?

Além da solidez econômica, com equilíbrio 
das contas públicas, que permite ao governo orientar 
seus gastos com responsabilidade fiscal, o governo 
tem em seus programas sociais um dos principais 
instrumentos para reduzir as desigualdades na 
distribuição de renda. A determinação do presidente 
Lula é priorizar a manutenção dos investimentos nas 
áreas sociais. No final de abril, por exemplo, o governo 
aumentou de R$ 127 para R$ 130 o limite de renda 
per capita familiar para ingresso no Programa Bolsa 
Família. 

Com essa atualização, o governo busca 
garantir o aprimoramento contínuo do programa, 
que tem como principal objetivo promover o acesso 
da população mais carente à renda, educação e 
saúde. Em 2009, o governo gastará R$ 300 milhões a 
mais no programa, passando a R$ 12,1 bilhões. Com 
o aumento da renda per capita, o público beneficiado 
passa de 11,1 milhões para 12,9 milhões de famílias 
até 2010. 

Dados do Ministério do Desenvolvimento 
Social mostram melhoria expressiva do acesso da 
população mais carente à renda, educação e saúde. 
Entre 2004 e 2006, o Bolsa Família foi responsável 
por 20% da redução da desigualdade entre os mais 
pobres no país.  Então, esse é um esforço de governo 
no sentido de reduzir a pobreza.

A implementação do novo programa nacional 
de habitação, o Minha Casa Minha Vida, também é 
inclusão social, pois tem como meta o acesso a um 
milhão de moradias de famílias com renda de até 
10 salários mínimos e geração de 3,5 milhões de 
empregos.

As divergências quanto à dimensão ideal do 
Estado na economia nunca atingiram um ponto de 
equilíbrio. O governo FHC adotou uma agressiva 
política de privatizações, que atingiu até mesmo 
setores considerados estratégicos, como o da energia. 
No seu entendimento, a privatização passou pela 
prova? Qual o balanço que o sr. faz desse processo? Há 
necessidade de estatizar novamente determinados 
setores da economia?

O mundo mudou, as demandas mudaram. 
E o papel do Estado mudou. É possível que a partir 
desta crise surja um modelo econômico que atenda 
à nova ordem mundial e o Brasil deverá acompanhar 
esse novo desenho que poderá surgir. Acredito na 
tendência de que o Estado mantenha participação, 
ainda que não majoritária, em segmentos estratégicos, 
como energia, infra-estrutura e telecomunicações. 
São setores que demandam investimentos fortes e 
o governo precisa acompanhar, porém ampliando 
as responsabilidades da iniciativa privada nesta 
parceria.

Antes da questão de privatizar ou estatizar, o 
atual governo trabalha pela estabilidade do marco 
regulatório, como forma de assegurar um ambiente 
favorável aos investimentos. No caso do setor 
elétrico, por exemplo, merece destaque, no campo da 
regulamentação, a continuidade do ciclo de revisão 
tarifária das distribuidoras no período 2007/2010. 
Em 2008, foram realizadas revisões em 36 das 65 
distribuidoras, com a revisão dos custos da concessão 
observando-se as bases legais e contratuais.

Na área de transportes a atuação do governo 
tem dado prioridade à identificação adequada de 
projetos prioritários e recuperação progressiva do 
investimento público. Neste sentido, o PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento) teve um reforço 
financeiro este ano visando a agilizar a conclusão 
de várias rodovias de importância estratégica para 
o País - considerando-se a expansão agrícola ou 
o desenvolvimento socioeconômico do interior 
do Brasil - como o Rodoanel de São Paulo, o Arco 
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Rodoviário do Rio de Janeiro, a BR-163/PA, BR-364/AC 
e a BR-101 Sul e Nordeste. 

Já no setor de telecomunicações,  a atuação do 
governo, por meio do Ministério das Comunicações, 
tem sido marcada por uma expressiva interação 
com a sociedade civil. A tônica é viabilizar a 
universalização (empresas concessionárias sujeitas a 
metas de universalização) e competição no mercado, 
além da sua adaptação ao momento de convergência 
tecnológica. 

É importante destacar também que a Anatel 
(Agência Nacional de Telecomunicações), com 
vistas a modernizar o marco regulatório e preparar 
o país para o futuro da convergência tecnológica, 
empreendeu em 2008 um amplo processo de 
audiências públicas no contexto da elaboração do 
Plano Geral da Regulação (PGR) e da revisão do Plano 
Geral de Outorgas (PGO). Em linhas gerais, tudo gira 
em torno de incentivar a competição e melhorar o 
serviço de telecomunicações prestado à população 
brasileira.

O Japão do pós-guerra recuperou-se tendo 
como um dos pilares do seu desenvolvimento a 
educação. No Brasil, é recorrente a crítica de que 
os investimentos em educação estão muito aquém 
do desejável e do necessário. Como o sr. vê essa 
questão?

A crítica faz parte do jogo democrático. O fato 
é que o investimento público na educação em 2007 
foi de 4,6% em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). 
Em 2006, esse montante havia sido de 4,4%. O cálculo 
inclui investimentos dos governos federal, estaduais 
e municipais. O maior incremento foi na educação 
básica, com um aporte de 3,9% em relação ao PIB. 

A Unesco (Escritório das Nações Unidas para 
Educação e Cultura) recomenda que o investimento 
público em educação deve ser no mínimo de 6% do 
PIB. O ministro da Educação, Fernando Haddad, diz 
que pretende chegar ao patamar de 5% até 2010. 

Em termos absolutos, 1% do PIB representa algo em 
torno de R$ 30 bilhões. 

Para os próximos anos, a previsão é de 
crescimento nos investimentos em função dos 
recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb), que começou a vigorar em 2007 e 
teve pouco impacto nesses percentuais. Outra fonte 
de recursos pode vir ainda este ano quando for à 
votação a proposta de emenda à Constituição (PEC) 
que acaba com a incidência da Desvinculação de 
Receita da União (DRU) sobre os recursos da educação 
e que vai garantir R$ 7 bilhões a mais no orçamento 
do MEC.

O Estado brasileiro tem condições de priorizar 
a educação. O que houve foi uma tomada de decisão 
política para incrementar o investimento na área. O 
governo federal colocou a disposição dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, a partir do 
lançamento do Plano de Desenvolvimento da 
Educação, instrumentos eficazes de avaliação e de 
implementação de políticas de melhoria da qualidade 
da educação. 

A arrecadação previdenciária, antes 
subordinada ao Ministério da Previdência, passou a 
ser comandada pelo Ministério da Fazenda, com a 
unificação da fiscalização e a criação da RFB. Várias 
especulações surgiram, durante esse processo, de 
que haveria perdas para a Previdência Social. Agora, 
aponta-se também para a possibilidade de perdas 
significativas para o sistema de Seguridade Social 
caso o projeto de reforma tributária do governo seja 
aprovado. Qual a palavra do ministro em relação 
a todas essas questões? O Ministério da Fazenda 
coloca a questão social em que patamar, entre as 
prioridades?

Tanto quanto no caso da mudança 
administrativa – com a criação da Receita Federal 
do Brasil -, que trouxe vantagens expressivas para o 
modelo de financiamento da Seguridade, a proposta 
de reforma tributária também contribuirá para 
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fortalecer esse modelo. Na proposta de reforma, a 
Seguridade Social é contemplada com uma base 
mais estável e ampla de financiamento, preservando-
se o modelo de orçamento próprio introduzido na 
Constituição de 1988. 

Com a maior racionalidade e eficiência do novo 
modelo tributário e seus impactos positivos sobre o 
crescimento e, consequentemente, para as receitas 
públicas, especialmente de Estados e Municípios, a 
Seguridade contará com mais recursos para enfrentar 
seus desafios. A questão social é sempre a prioridade 
do Governo e assim é tratada pelo Ministério da 
Fazenda. Economia e bem-estar social não são 
questões dissociadas, uma economia mais forte e um 
desenvolvimento econômico sustentável são apenas 
meios para se alcançar um melhor bem-estar social, 
que é o objetivo final de qualquer política pública.

Ainda não se vislumbra uma saída para a crise 
econômica mundial decorrente do “estouro” da “bolha 
imobiliária” nos Estados Unidos. Considerando-se 
que o Brasil é colocado por alguns analistas como 
um dos países em processo de ascensão econômica, 
até que ponto a crise prejudicará esse processo? Em 
termos globais, quais as suas previsões em relação 
aos desdobramentos da crise?

Temos observado sinais de melhora do 
cenário econômico mundial, com impactos positivos 
sobre a economia brasileira. Os indicadores atuais 
revelam sinais de recuperação e acredito que a fase 
mais aguda no Brasil foi deixada para trás, apesar 
da forte queda nos números da produção industrial 
no último trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 
2009. Nos Estados Unidos, uma das principais origens 
da crise globlal, o banco central americano, o FED 
(Federal Reserve) já fala em recuperação da economia 
ainda neste ano, apesar de lenta e gradual e com 
desemprego elevado durante um tempo. 

A taxa de juros interbancária (Libor) – 
cobrada pelos bancos nos empréstimos para outras 
instituições financeiras – caiu para níveis recordes 

em Londres no início de maio, em um sinal de que 
o mercado de crédito está ganhando mais fluidez. 
A queda do custo da taxa Libor  é importante, uma 
vez que baliza as taxas para bilhões em empréstimos 
para o setor imobiliário e títulos corporativos. Então 
são sinais de que há uma gradual recuperação das 
economias avançadas, epicentro da crise, que terão 
reflexos também em níveis globais.  

Fomos um dos últimos a enfrentar os impactos 
da crise e temos condições de ser um dos primeiros 
a sair, porque estamos mais preparados, devido aos 
fundamentos econômicos sólidos. Além disso, as 
medidas adotadas pelo governo para atenuar os 
efeitos da turbulência têm sido eficientes para manter 
o País em condições favoráveis.

Um exemplo disso é que o  fluxo cambial, 
que mede a entrada e saída de dólares no país, ficou 
positivo em US$ 1,43 bilhão em abril, segundo dados 
do Banco Central. Nesse período, houve mais dólares 
entrando do que saindo do Brasil. Esse é o melhor 
resultado desde setembro do ano passado, quando o 
fluxo estava positivo em US$ 2,8 bilhões. Desde então, 
devido à piora na crise econômica, havia mais dólares 
saindo do que entrando no país.  A melhora em abril 
se deu principalmente por causa dos dólares vindos 
das exportações. Foram US$ 13,8 bilhões -incluindo 
contratos de financiamento ao exportador - o melhor 
resultado desde outubro. 

Portanto, o mercado brasileiro continua 
atraente. De acordo o Emerging Markets Private 
Equity Survey de 2009, o Brasil foi o país que mais 
subiu no ranking de atratividade para aplicações de 
12 meses, e passou a ser o segundo destino mais 
atrativo, perdendo somente para a China. Em 2008, 
éramos o quarto colocado neste ranking. Cerca de 
18% dos investidores consideram o Brasil um destino 
“muito atrativo”, contra 16% da Índia, antiga segunda 
colocada.

Por ocasião da votação do projeto de unificação 
das receitas, o argumento mais freqüente era o de que 
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se estava criando uma nova estrutura, mais moderna, 
ágil e principalmente eficaz. O que será feito para que a 
sociedade efetivamente possa contar com um órgão de 
fiscalização e de arrecadação nesses moldes, tendo em 
vista que a justiça fiscal somente se concretizará quando 
o Brasil contar com uma estrutura que efetivamente 
tenha essa característica de eficiência, que distribua a 
carga de tributos de forma justa e equânime?

A idéia de justiça fiscal passa por inúmeros 
temas que precisam ser trabalhados com os 
contribuintes, com a questão da educação fiscal; com 
os servidores, por meio de uma política de gestão de 
pessoas voltada para a valorização do servidor em 
harmonia com o princípio de servir à sociedade; bem 
como a questão da reestruturação física trazendo a 
idéia de ambiente do trabalho para a realidade de seu 
quadro funcional e para o atendimento. 

É nesse contexto que a Receita Federal tem 
pautado suas iniciativas, muito antes da unificação. 
No entanto, com a chegada desse processo, o 
desafio tornou-se ainda maior. A preparação de 
ambientes completamente diferentes para atuarem 
conjuntamente exigiu a uniformização de políticas 
de gestão. Superada a primeira etapa de definição 
dessas políticas, a Receita começou a concretizá-las 
de forma a preparar e a capacitar sua estrutura física 
e de pessoal visando a oferecer um serviço de maior 
eficiência comprometido com uma carga tributária 
de maneira justa e equânine. 

Portanto, muitos passos já foram dados. 
Dentre os trabalhos voltados para a gestão de 
pessoas podemos apontar as seguintes ações:  
implementação de uma política permanente de 
valorização do corpo funcional; adoção de processos 
transparentes, democráticos e participativos  de 
seleção para preenchimento dos cargos de dirigentes 
nas unidades da Receita; realização de concursos 
públicos com vista à adequação permanente do 
quantitativo de servidores, 

Em busca de uma administração responsável 

de recursos e visando à otimização da relação 
custo/benefício, a Receita investe na formação 
gerencial e na qualificação dos servidores e 
também em tecnologia da informação, com a 
padronização da atuação do Serpro e do Dataprev. 
Essa padronização  proporcionou, entre outras 
melhorias, o acesso aos diversos sistemas das duas 
instituições, fornecendo agilidade e integração no 
atendimento ao contribuinte. A Receita também 
unificou e padronizou procedimentos permitindo a 
desburocratização, emissão de certidões unificadas 
e, futuramente, a redução de obrigações acessórias. 

No que se refere ao contribuinte podemos 
apontar várias melhorias como: ampliação do horário 
de atendimento nas unidades com maiores demandas; 
ampliação de atendimento virtual, através do acesso 
aos serviços online disponibilizados no site da Receita 
(www.receita.fazenda.gov.br); representação única do 
Fisco Federal, trazendo como benefícios comodidade e 
economia de tempo para o contribuinte; implantação 
de um padrão de atendimento; e ampliação da base 
de dados.

Com toda essa reestruturação, quem ganha 
é toda a sociedade brasileira, que se beneficia da 
diminuição da concorrência desleal, em virtude 
do aumento da presença fiscal e da eficiência no 
combate à sonegação; diminuição dos custos 
para o cumprimento das obrigações tributárias, e 
possibilidade de uma visão completa do desempenho 
do órgão arrecadador.

Entretanto, temos ainda problemas a 
enfrentar. No tocante à unificação física, os recursos 
financeiros são limitados e existem dificuldades 
ligadas à necessidade de grandes adaptações ou 
locações. Além disso, ainda precisamos adequar a 
estrutura do Dataprev, que ainda é insuficiente para 
atender a Receita. No campo da legislação há grandes 
diferenças entre as normas que regem as contribuições 
previdenciárias dos demais tributos. São entraves que 
ainda geram impacto na área de atendimento e nos 
quais estamos trabalhado para eliminar.. 



|        ASSESSORIA ECONÔMICA

Com a tramitação da PEC 233 (Reforma 
Tributária) na Câmara dos Deputados em 2008, 
os estudos e acompanhamentos sobre receitas e 
despesas da Seguridade Social adquiriram maior 
importância. Compreender os dispositivos contidos na 
Constituição Federal de 1988, capazes de priorizar as 
despesas com Saúde, Previdência Social e Assistência 
Social, é fundamental para que a sociedade possa 
entender que uma das consequências da aprovação 
dessa Reforma será a desconstrução desse modelo de 
proteção social. 

Várias entidades, entre elas a ANFIP e a 
Fundação ANFIP, se mobilizaram para impedir a rápida 
aprovação da Reforma Tributária (que ao final do 
ano 2008 estava pronta para votação no Plenário da 
Câmara1). Com a divulgação da Análise da Seguridade 
em 20082, estamos mais uma vez contribuindo 
para uma contenda pública, imprescindível nesse 
momento. 

Vale ressaltar que, de modo similar, em 2007, 
as informações da Análise da Seguridade Social 
foram importantes para que os representantes 
dos trabalhadores e aposentados, no Fórum da 
Previdência Social, pudessem resistir aos discursos em 
prol da Reforma da Previdência. A análise conjunta da 
Seguridade pôde demonstrar como o Orçamento da 
Seguridade era superavitário e o fluxo financeiro estava 
invertido, contrariando o discurso da grande mídia e 
dos conservadores, de que não se recebia recursos 
do Orçamento Fiscal. Por meio de desvinculações e 
de alocações estranhas ao texto constitucional, era 
a Seguridade que financiava o Orçamento Fiscal, 
viabilizando a produção de superávit. 

A importância da associação entre as despesas 
com Previdência Social, Saúde e Assistência Social 
e um conjunto de receitas exclusivas e vinculadas a 
essas ações, num único Orçamento, pode ser vista a 
partir da Análise da Seguridade em 2008.

1. Há um capítulo na publicação completa dedicado à Reforma 
Tributária 
2. A publicação completa está disponível no site da ANFIP no endereço: 
http://www.anfip.org.br/publicacoes/livros/arqs-pdfs/analise2008.pdf. 
Quaisquer dúvidas favor enviar para: economia@anfip.org.br

Resultado 
do Orçamento da 

Seguridade Social 
em 2008



do PIB contra 11,0% em 2007. Os maiores grupos de 
despesas foram: Benefícios Previdenciários (R$ 200,8 
bilhões ou 6,9% do PIB); ações e serviços de Saúde 
(R$ 50,3 bilhões ou 1,8% do PIB). Os Benefícios 
Assistenciais - Renda Mensal Vitalícia (RMV), benefícios 
ao idoso e à família do portador de necessidades 

Em 2008, como mostra a Tabela 1, R$ 312,7 
bilhões foram gastos em despesas de ações e 
programas típicos da Seguridade Social. Em relação 
ao exercício anterior, houve um acréscimo de R$ 26,3 
bilhões (9,2%). No entanto, em relação ao PIB, as 
despesas de 2008 foram ligeiramente menores: 10,8% 

Tabela 1

em % R$ milhões
Receitas realizadas

Classi�cação
1. Receita de contribuições sociais 342.298,8 358.914,1 13,18 12,42 4,9% 16.615,3

Receita Previdenciária Líquida RGPS(1) 140.411,8 163.355,3 5,41 5,65 16,3% 22.943,5
COFINS 101.835,1 119.344,7 3,92 4,13 17,2% 17.509,6

CPMF(4) 36.382,2 971,3 1,40 0,03 -97,3% -35.410,9
CSLL 33.638,6 42.365,7 1,29 1,47 25,9% 8.727,1
PIS / PASEP 26.121,0 30.830,1 1,01 1,07 18,0% 4.709,0

Contribuição p/ Correção FGTS(2) 2.005,7 ***** 0,08 ** *** *****
Concursos de Prognósticos e Outras Contribuições 1.904,3 2.047,1 0,07 0,07 7,5% 142,8

2. Receitas próprias dos órgãos e entidades da Seguridade 3.374,9 3.991,9 0,13 0,14 18,3% 617,0
Recursos próprios do MDS 64,5 161,5 0,00 0,01 150,5% 97,0
Recursos próprios do MPS 963,2 795,6 0,04 0,03 -17,4% -167,6
Recursos próprios do MS 2.043,0 2.708,2 0,08 0,09 32,6% 665,2
Taxas de órgãos e entidades 304,2 326,6 0,01 0,01 7,3% 22,3

3. Contrapartida do Orçamento Fiscal para EPU 1.613,1 2.048,7 0,06 0,07 27,0% 435,6
Receita Total (1+2+3) 347.286,8 364.954,7 13,4 12,6 5,1% 17.667,9

Despesas liquidadas
Classi�cação

1. Benefícios Previdenciários 185.293,5 200.811,9 7,1 6,9 8,4% 15.518,4
Previdenciários urbanos 143.478,8 153.682,5 5,5 5,3 7,1% 10.203,7
Previdenciários rurais 36.682,9 41.763,8 1,4 1,4 13,9% 5.080,9
Pagamentos judiciais 5.131,8 5.365,6 0,2 0,2 4,6% 233,8

2. Benefícios assistenciais 13.468,3 15.640,5 0,5 0,5 16,1% 2.172,2
Assistenciais - LOAS 11.566,5 13.747,9 0,4 0,5 18,9% 2.181,4
Assistenciais - RMV 1.901,8 1.892,6 0,1 0,1 -0,5% -9,2

3. Compensação previdenciária(3) ****** 612,2 ** 0,0 ** ****
4. Benefícios de transferência de renda 8.942,9 10.604,6 0,3 0,4 18,6% 1.661,7
5. EPU - benefícios especiais 1.613,1 2.048,7 0,1 0,1 27,0% 435,6
6. Saúde: pessoal ativo e outras despesas MS 45.797,2 50.265,1 1,8 1,7 9,8% 4.467,9
7. Assistência social: pessoal ativo e outras despesas MDS 2.302,3 2.598,9 0,1 0,1 12,9% 296,6
8. Previdência social: pessoal ativo e outras despesas MPS 4.792,1 4.753,5 0,2 0,2 -0,8% -38,6
9. Outras ações da Seguridade Social 3.525,1 3.903,6 0,1 0,1 10,7% 378,5
10. Benefícios FAT 17.951,4 20.689,5 0,7 0,7 15,3% 2.738,1
11. Outras ações do FAT 685,0 724,5 0,0 0,0 5,8% 39,5

12. Complementação do FGTS e outras ações(2) 1.988,0 ***** 0,1 ** ** ****
Despesa Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 286.359,0 312.653,0 11,0 10,8 9,2% 26.294,0

Saldo da Seguridade Social (RGPS) 60.927,9 52.301,7 2,3 1,8 -0,1 -8.626,2

Resultado do Orçamento da Seguridade Social: receitas e despesas - 2007 e 2008

em R$ milhões correntes em % PIB

2007 2008 2007 2008 Diferença 2008/2007

2007 2008 2007 2008 Diferença 2008/2007

Fonte: MPS (dados previdenciários em regime de caixa); para os demais, SIAFI, contabilizando os valores liquidados, em regime de competência. 
Extração pela Câmara dos Deputados. Elaboração ANFIP e Fundação ANFIP      
Extração: Câmara dos Deputados. Elaboração ANFIP e Fundação ANFIP      
Nota: (1) Receita Previdenciária Líquida corresponde a Receitas Previdenciárias Próprias do INSS deduzidas as Tranferências a Terceiros      
(2) O PPA 2008-2011 transferiu as despesas com complementação do FGTS para o Orçamento Fiscal; por coerrência, as receitas das  respectivas
contribuições para correção também não foram consideradas      
(3) A compensação previdenciária também foi criada pelo PPA 2008-2011 e representa o saldo do ajuste de contas entre os regimes 
previdenciários (RGPS e RPPS da União, estados e municípios)      
(4) A receita relativa à CPMF em 2008 é meramente residual e refere-se a recolhimentos relativos a fatos ocorridos anteriormente à sua extinção      
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especiais da Lei Orgânica da Seguridade Social - 
LOAS -, o Bolsa Família e outras transferências de 
mesma natureza, somaram R$ 26,2 bilhões ou 0,9% 
do PIB. Os pagamentos de Benefícios do FAT - seguro 
desemprego e abono salarial somaram R$ 20,7 bilhões 
ou 0,7% do PIB). 

Há duas alterações em 2008 (em relação a 2007) 
decorrentes da vigência do PPA - Plano Plurianual - 
concernentes ao quatriênio 2008-2011: i) foi criado 
um programa para responder pela compensação 
previdenciária, para o acerto de contas entre o RGPS 
- Regime Geral de Previdência Social – e os regimes 
próprios de Estados e municípios; e ii) a classificação 
das despesas relativas à correção dos expurgos 
praticados pelos diversos planos econômicos às contas 
do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
Embora a contrapartida dessas despesas se dê por 
meio de duas contribuições sociais, o PPA considerou 
que essas despesas pertencem ao Orçamento Fiscal e 
não ao Orçamento da Seguridade Social3.  

Três fatores são determinantes para a expansão 
das principais despesas em relação a 2007: i) o aumento 
do salário mínimo, que tem repercussão direta nas 
despesas previdenciárias, assistenciais e do FAT; ii) a 
vinculação dos gastos em saúde à variação nominal 
do PIB; e iii) a expansão da cobertura assistencial do 
Bolsa Família e dos demais programas correlatos.

Em 2008, o salário mínimo foi reajustado de 
R$ 380 para R$ 415. Seguindo as negociações com 
o movimento sindical, esses reajustes vêm sendo 
concedidos a cada onze meses e representam a soma 
da correção inflacionária, medida pelo INPC, e de um 
ganho real equivalente à variação real do PIB de dois 
anos anteriores. 

O reajuste em 2008 foi de 9,2%, o que significou 
um ganho real, pelo INPC, de 4,0%. Com a antecipação 
do reajuste4, ampliam-se o número de meses sob o 
impacto do reajuste e o valor médio anual do salário 

3. Para manter uma coerência nos quadros de 2008 não aparecem 
receitas e despesas dessa programação. 
4. O reajuste de 2007 ocorreu em abril; o de 2008 em março; e o de 2009 
em fevereiro. Em 2010 será em janeiro.

mínimo. Assim, o salário médio anual cresceu um 
pouco mais, 9,8%. Esse foi o impacto do reajuste do 
mínimo nos benefícios previdenciários, assistenciais 
(LOAS e RMV) e do FAT (seguro desemprego e 
abono). 

As despesas com a Previdência Social 
aumentaram 8,4% em 2008, foram R$ 15,5 bilhões a 
mais do que em 2007. Vale lembrar que as despesas 
em 2007 estavam infladas pela antecipação da parcela 
dos pagamentos de benefícios que antes ocorriam 
em janeiro do ano seguinte5. Esse adiantamento não 
afetou as despesas de 2008, pois, também, ocorreu 
antecipação da parcela de janeiro de 2009. O fator 
mais relevante para esse aumento de despesas em 
2008 foi a elevação do salário mínimo, que representa 
o piso beneficiário. A quantidade de benefícios 
emitidos do RGPS elevou-se em 3,1% ao longo de 
2008, representando um aumento de 22,1 milhões 
para 22,8 milhões.

As despesas com a Saúde cresceram de R$ 45,7 
bilhões para R$ 50,3 bilhões, um aumento de 9,8%. 
Essa foi a variação nominal do PIB de 2007 frente ao 
de 2006, respectivamente R$ 2,6 trilhões e R$ 2,4 
trilhões. 

Os Benefícios de Transferência de Renda, 
relacionados às políticas de assistência social, também 
cresceram, ampliando a cobertura e assegurando 
a melhoria das condições mínimas de vida para a 
população mais carente. Para o programa Bolsa Família, 
desde o início de 2008, foi criada mais uma parcela 
variável para o atendimento às famílias carentes com 
filhos adolescentes entre 16 e 17 anos. A medida 
tem como finalidade ampliar a escolarização nessa 
faixa etária. E, em julho, o conjunto dos benefícios foi 

5. Uma parcela de benefícios que seria paga no início de janeiro teve o 
seu pagamento antecipado para o final de dezembro, numa antecipação 
que envolveu negociações com bancos e entidades de aposentados. 
Esses recursos somaram R$ 2,7 bilhões, beneficiando diretamente 8,3 
milhões de segurados. Com os bancos, a Previdência trocou o fim dos 
encargos financeiros, que decorriam do uso das instituições financeiras 
no pagamento dos benefícios, pelo adiamento do leilão, que definiria os 
bancos a serem utilizados nesse processo e quanto cada um indenizaria 
a Previdência pelo acesso direto aos segurados do RGPS. Ganharam os 
segurados com a antecipação dos benefícios, a ampliação dos dias de 
pagamentos e a conseqüente diminuição das filas.
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reajustado para repor as perdas inflacionárias. Assim, 
as despesas com essas transferências aumentaram 
18,6%, de R$ 8,9 bilhões para R$ 10,6 bilhões. 

Além dos Benefícios de Transferência de 
Renda (Bolsa Família), dos Benefícios Assistenciais 
representados pela Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS) e da Renda Mensal Vitalícia, este levantamento 
inclui dotes relativos a diversos programas 
relacionados, como segurança alimentar, aquisição 
de alimentos, restaurantes populares, fabricação 
de cisternas, assistência nutricional do semi-árido 
e de assentamentos. Quando não estão sendo 
executados no Ministério do Desenvolvimento Social 
(nos Ministérios da Reforma Agrária, da Educação, da 
Integração – ações de defesa civil -, da Justiça etc.), 
estão computados em “Outras Ações da Seguridade”.

Muito embora as leis orçamentárias 
apresentem diversas programações de despesas 
para serem cobertas pelo Orçamento da Seguridade 
Social, neste trabalho somente são incorporadas para 
fins de análise aquelas diretamente relacionadas com 
a previdência social, saúde ou assistência social, nos 
termos em que cada uma dessas áreas está descrita 
nos artigos 194 a 204, da Constituição Federal. 

Dessa forma, no item Benefícios Previdenciários 
constam as despesas do RGPS. As despesas relativas 
aos regimes próprios de servidores públicos e os 
militares são apresentadas à parte, porque não se 
enquadram nas despesas vinculadas ao RGPS e 
representam um encargo patronal do setor público. 
A legislação previdenciária reconhece a diferença 
entre os regimes de previdência quando estabelece 
requisitos para que as despesas do regime próprio 
do servidor público e dos militares sejam pagas com 
recursos das contribuições sociais. O art. 17 da Lei 
n.º 8.212, de 1991, somente admite essa hipótese 
se já estiverem satisfeitas todas as obrigações com 
a previdência social, a saúde e a assistência social. 
Assim, a União terá que, primeiramente, atender 
às carências de recursos enfrentadas pela saúde, 
assegurar a ampliação da cobertura assistencial e 
garantir a universalidade da cobertura previdenciária 

para os trabalhadores, para somente depois permitir 
que as despesas dos regimes de previdência dos 
servidores públicos e dos militares sejam cobertas 
livremente com recurso excedente do orçamento da 
Seguridade Social. 

Também precisam ser excluídas do cômputo 
das despesas da Seguridade as programações 
relativas a assistência social vinculadas a “assistência 
ao servidor”. Embora elas correspondam a auxílios 
creche, alimentação, moradia, transporte etc., são 
classificadas indevidamente como assistência social, 
porque o critério de elegibilidade aos benefícios não 
é a necessidade, mas a relação funcional. No entanto, 
quando esses encargos são relativos aos órgãos e 
entidades dos Ministérios da Saúde, da Previdência 
ou do Desenvolvimento Social, eles são computados 
como uma despesa operacional da Seguridade. 

Da mesma forma, as despesas com Saúde dos 
militares, por não estarem vinculadas ao SUS, não 
atendem aos preceitos constitucionais da Saúde e, 
portanto, da Seguridade. A exclusão dessas despesas 
está plenamente de acordo com as propostas de 
regulamentação de ações e serviços de saúde pública 
que tramitam no Congresso Nacional.

As receitas arrecadadas para o orçamento 
da Seguridade Social em 2008 foram altamente 
favorecidas pelo quinto ano consecutivo de 
crescimento econômico, não sendo afetadas pela 
crise financeira no último trimestre do ano. 

Esse ciclo de crescimento pode ser identificado 
com o aumento do consumo no mercado interno, a 
ampliação do emprego formal e da renda das famílias 
e a incorporação de muitas empresas à formalidade. 
Além da criação de postos de trabalho com carteira 
assinada, observou-se uma redução do desemprego 
e um relativo aumento da renda do trabalho, embora 
ainda não se tenha recuperado os valores reais de 
2002. A renda das famílias cresceu também pelo 
aumento das transferências governamentais nos 
segmentos de menor poder aquisitivo. O aumento 
da produção e da circulação de bens e serviços no 
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mercado nacional fez crescer a arrecadação, fato não 
verificado no volume das exportações, uma vez que 
a produção exportada está sujeita a diferenciados 
níveis de isenções e imunidade, o que representa a 
renúncia tributária.

Diante da melhoria de todos esses indicadores, 
cresceu a arrecadação das contribuições sociais 
sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro 
das empresas, mesmo com as inúmeras renúncias e 
os benefícios tributários concedidos, especialmente 
para o investimento das empresas.

O ponto negativo para a arrecadação ficou por 
conta da não continuidade da CPMF em 2008. Não 
apenas a Seguridade perdeu cerca de R$ 40 bilhões, 
como houve desdobramentos negativos em todas as 
áreas. 

Com o fim da CPMF, a “previdência rural” 
perdeu parcela significativa das receitas que eram a 
ela computadas. Da alíquota de 0,38% da CPMF, estava 
constitucionalmente destacada para o RGPS uma 
fração de 0,10 p.p.  Houve de imediato o aumento da 
necessidade de financiamento  para esse subsistema 
previdenciário e, se não  houver a recomposição da 
fonte de custeio, devem voltar a crescer as pressões 
por reformas na previdência. 

A saúde perdeu os recursos que seriam 
acrescentados ao valor mínimo de recursos que 
precisa ser aplicado em ações e serviços de saúde 
pública. Como vimos anteriormente, esses recursos 
extras estavam condicionados à continuidade da 
CPMF.

Na assistência social, o Fundo de Erradicação 
e Combate à Pobreza perdeu a integralidade de 
suas fontes. A esse Fundo, criado em 1999, estavam 
destinados recursos referente à parcela de 0,08 p.p. 
da CPMF e uma alíquota adicional cobrada no IPI 
sobre produtos supérfluos. Como a primeira acabou 
e a segunda fonte nunca foi regulamentada, esse 
importante Fundo não consta do Orçamento da 
Seguridade com recursos próprios.

Em 2008, as receitas de contribuições sociais 
chegaram a R$ 358,9 bilhões, ou seja, R$ 16,6 bilhões 
(ou 4,9%) a mais do que no exercício anterior. 

O cenário altamente positivo do mercado 
de trabalho, até o terceiro trimestre, determinou 
um aumento nominal de 16,3% na arrecadação das 
contribuições previdenciárias, fruto de 1,4 milhões 
de novos postos com carteira assinada. Como os 
problemas do último trimestre estavam concentrados 
em setores industriais onde a participação das 
exportações é maior, a queda nos níveis de emprego 
foi inferior à queda do PIB, resultando em um menor 
reflexo nas contribuições previdenciárias. 

O aumento do faturamento das empresas 
fez a arrecadação da Cofins e do PIS-Pasep crescer, 
respectivamente, 17,2% e 18,0%. Foram R$ 119,3 
bilhões com a Cofins e R$ 30,8 bilhões com o PIS-
Pasep. 

A arrecadação da CSLL aumentou basicamente 
devido a três fatores. Primeiro, pelo aumento do lucro 
das empresas que tem acompanhado o crescimento 
acumulado desses últimos cinco anos. O segundo 
fator, também positivo, foi a elevação das alíquotas 
relativas ao setor financeiro – essa foi uma das 
medidas para compensar a perda da CPMF. Os seus 
efeitos foram limitados porque as novas alíquotas 
foram aprovadas somente em junho pela conversão 
da MP 413 (Lei n.º 11.727, de 2008). O terceiro fator, por 
sua vez negativo, decorre da crise e da consequente 
redução do lucro das empresas: caiu o resultado 
operacional, muitas empresas amargaram prejuízos 
em suas aplicações financeiras e ainda aumentou 
a cota de reserva para credores e ativos duvidosos. 
Ainda assim a arrecadação da CSLL aumentou 25,9% 
no exercício, chegando a R$ 42,3 bilhões.

Estão computados ao valor da arrecadação de 
cada contribuição social os respectivos montantes 
relativos a parcelamentos, recolhimentos da dívida 
ativa, correções, juros e multas6. Não é incorporada 
a esse valor a parcela dos encargos moratórios que 

6. Em atenção ao art. 27, inciso I, da Lei n.º 8.212, de 1991



Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2009   |   31

|   FLUXO DE CAIXA

integram as receitas do Fundaf (Fundo Especial de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades 
de Fiscalização).

Também compõem as fontes exclusivas do 
Orçamento da Seguridade as receitas próprias dos 
órgãos que integram esse Orçamento. Essa arrecadação 
alcançou R$ 3,99 bilhões, sendo que R$ 2,7 bilhões 
somente em receitas do Ministério da Saúde. Em 
cada Órgão, estão incorporadas as receitas das taxas 
arrecadadas pelo Tesouro Nacional que correspondem 
a serviços prestados pelas Agências Reguladoras 
que executam ações da Seguridade, como vigilância 
sanitária, regulação de saúde complementar etc. Essas 
são tipicamente da Seguridade Social, vinculadas 
às respectivas ações, embora nos últimos anos, 
nos Balanços Gerais da União, elas estejam sendo 
classificadas como receita fiscal, não constando como 
receitas dos próprios órgãos.

Somando todas essas receitas, a parcela 
residual da CPMF (relativa aos fatos geradores 
ocorridos no final de dezembro de 2007), as receitas 
sobre concursos e prognósticos e a Compensação do 
Orçamento Fiscal pelos encargos previdenciários da 
União, as receitas do Orçamento da Seguridade Social 
alcançaram R$ 364,9 bilhões – 5,1% acima dos valores 
de 2007, um aumento de R$ 17,7 bilhões. 

 Esse orçamento não deve ser analisado 
exclusivamente pelo seu resultado financeiro.  A 
bem da verdade, ele nem deveria ser superavitário 
diante de tantas demandas e carências existentes nas 
suas áreas finalísticas. Mas, é patente que o modelo 
de arrecadação de contribuições sociais, de uso 
exclusivo para a Seguridade Social, plural na base de 
incidência e na definição dos fatos geradores, cujos 
recursos arrecadados estão vinculados às ações de 
previdência social, saúde e assistência social, deu mais 
uma vez uma demonstração de sua sustentabilidade.  
Por esse motivo o modelo arrecadacional deve ser 
aperfeiçoado tanto nas bases contributivas quanto 
no alcance dos contribuintes, e qualquer proposta 
de desmonte desse modelo deve ser combatida e 
descartada pela sociedade.

Arrecadação Bancária tem 
crescimento real de 5,3% no 

1º quadrimestre de 2009

Nos quatro primeiros meses do ano, as 
receitas referentes à arrecadação bancária vinculadas 
à Previdência Social – apuradas mediante o 
acompanhamento diário da entrada (recebimentos) 
de recursos financeiros do caixa do INSS - tiveram 
crescimento nominal de 9,9% e real1 de 3,9%, saltando 
de R$ 78,11 bilhões, em 2008, para R$ 85,87 bilhões em 
2009 (ver Tabela).

As Receitas Previdenciárias Próprias 
(Recebimentos Próprios) alcançaram, de janeiro a abril 
de 2009, o equivalente a R$ 60,06 bilhões. Deduzidas 
as Transferências a Terceiros, iguais a R$ 6,56 bilhões, 
apuram-se Receitas Próprias Líquidas equivalentes a 
R$ 53,5 bilhões. Se comparadas ao mesmo período de 
2008, quando o valor líquido totalizou R$ 47,9 bilhões, o 
crescimento nominal foi de 11,7%, e o real, de 5,5%.

A Arrecadação Bancária, rubrica mais expressiva 
das Receitas Previdenciárias Próprias, teve incremento 
nominal de 11,4% e real de 5,3%. Em valores monetários 
correntes, passou de R$ 49,84 bilhões para R$ 55,52 
bilhões em 2009. No primeiro quadrimestre de 2008 
ela representava, em termos reais, 92,7% das receitas 
próprias. Em 2009 esse valor teve uma pequena queda, 
para 92,4%.

A partir de agosto de 2007, foi incluída nos 
recebimentos próprios a rubrica Simples Nacional 
(“Supersimples”). O Simples Nacional é um regime 
tributário diferenciado, simplificado, previsto na Lei 
Complementar nº 123 de 2006 (alterada pela LC nº 127 
de 2007), aplicável às microempresas e às empresas 
de pequeno porte, a partir de 01.07.2007. Essa rubrica 
implica o recolhimento mensal, mediante documento 
único de arrecadação, dos seguintes tributos: Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI); Contribuição 

1. Os valores reais foram atualizados mensalmente pelo INPC a preços 
de abril de 2009.



32   |   Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2009

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 
Contribuição para o PIS/Pasep; Contribuição para 
a Seguridade Social (cota patronal); Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Representa 
a segunda maior fonte das Receitas Previdenciárias 
Próprias, equivalendo, em 2009, a 6,17% (R$ 3,7 bilhões) 
dos Recebimentos Próprios. Mesmo diante da crise 
financeira os recebimentos dessa rubrica foram maiores 
que os do primeiro quadrimestre de 2008, quando 
perfizeram R$ 3 bilhões, ou 5,74% dos Recebimentos 
Próprios.

Já os recursos provenientes do Orçamento da 
Seguridade Social (Transferências da União) totalizaram 
de janeiro a abril de 2009 o montante de R$ 25,32 
bilhões, praticamente o dobro das transferências de 
2008 (R$ 12,84 bilhões). Em termos reais houve um 
acréscimo de 86,4%.

A Cofins/LOAS, rubrica que suporta o pagamento 
de benefícios pelo INSS, representou nos quatro primeiros 
meses de 2009 cerca de 26,37% do total repassado pelo 
Ministério da Fazenda. Em valores nominais houve 
incremento da rubrica de 23,5% em relação ao total de 
2008. Já em valores reais, considerando a inflação vigente 
no período, houve um aumento de 16,7%. Em valores 
monetários, comparando o primeiro quadrimestre de 

2008 ao de 2009, o salto foi de R$ 5,41 bilhões em 2008 
para R$ 6,68 bilhões em 2009.

Sob a ótica das Despesas Totais (Pagamentos), 
o acumulado de 2009 foi de R$ 84,22 bilhões, o 
que expressa um aumento nominal de 14% e um 
crescimento real de 7,8%, haja vista que em 2008 o 
total do 1º quadrimestre foi de R$ 73,85 bilhões. O 
fato de o aumento dos pagamentos ter sido superior 
ao incremento dos recebimentos mostra uma 
variação menor do saldo operacional em 2009 que 
em 2008.

A diferença entre as Receitas Próprias Líquidas2 
do INSS e o Total de Benefícios do RGPS foi de R$ 15,15 
bilhões negativos no acumulado de 2009. O saldo teve 
variação real de 14,21%, já que no ano de 2008 somou 
R$ 13,27 bilhões negativos em termos reais (R$ 12,54 
bilhões em termos nominais). É importante ressaltar 
que esse resultado não computa nenhuma outra receita 
do Orçamento da Seguridade Social, o qual se mantém 
superavitário.

Mesmo diante da crise financeira mundial, 
instalada a partir de outubro de 2008, e da redução 
do saldo entre admissões e demissões divulgado pelo 
MTE (Caged) fato que afetou negativamente o nível 
de emprego, pode-se concluir que, se comparado 
com mesmo período de anos anteriores, a Receita 
Previdenciária apresentou resultados satisfatórios nos 
primeiros quatro meses de 2009. 

2. Receitas Próprias Líquidas correspondem a Receitas Previdenciárias 
Próprias deduzidas as Transferências a Terceiros.
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EVOLUÇÃO MENSAL DA ARRECADAÇÃO LÍQUIDA E DA DESPESA COM BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) - 2008/2009 

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. Boletins Estatísticos diversos.



Revista de Seguridade Social - abril/junho - 2009   |   33

|   FLUXO DE CAIXA

JAN/2009 FEV MAR ABR
Acumulado 1º 

quadri 2009
Acumulado 1º 

quadri 2008

1. SALDO INICIAL 2.964.959 4.886.336          6.103.942        5.804.062          2.964.959              2.068.139             
2. RECEBIMENTOS 24.796.656 20.565.447       20.771.729    19.732.235       85.866.068           78.115.084          
   2.1 Próprios 14.402.717 14.559.096        15.583.212      15.516.769        60.061.795           53.732.308          
     - Arrecadação Bancária 13.759.494 13.767.735        13.894.225      14.094.344        55.515.798           49.835.651          

     - Arrecadação SIMPLES (1) 23.711 20.709               15.559             13.908               73.887                 210.425               

     - Arrecadação SIMPLES NACIONAL (1) 517.841 727.848             1.475.652        985.701             3.707.042             3.085.786            

     - Arrecadação REFIS (1) 26.158 20.730               23.721             24.441               95.050                 97.367                 

     - Arrecadação FNS (1) – –                       –                      –                       –                          –                         

     - Arrecadação CDP (1) – –                       –                      –                       –                          –                         

     - Arrecadação FIES (1) 45.182 2.783                 109.088           58.426               215.480               246.189               
     - Depósitos Judiciais 89.586 60.453               114.880           391.646             656.565               401.509               
     - Ressarcimento de Arrecadação -527 -4                      -374                -236                  -1.142                  -290                    
     - Restituições de Arrecadação -10.636 -12.937             -21.526            -22.306             -67.405                -25.544               

     - Taxa de Administração Sobre Outras Entidades (2) -48.092 -28.223             -28.012            -29.154             -133.480              -118.784             
   2.2 Rendimentos Financeiros -18.823 -31.670             -39.561            -22.040             -112.094              7.346                   
     - Remuneração s/ Arrecad. Bancária 139 99                     109                  177                   524                      456                     
     - Rendimentos Aplicações Financeiras -18.962 -31.769             -39.670            -22.218             -112.618              6.890                   
   2.3 Outros 70.798 17.309               4.950               20.137               113.195               104.287               
   2.4  Antecipação da Receita (Tesouro Nacional) 3.105.648 -615.025           1.137.880        -3.148.859         479.644               11.433.347          
   2.5 Transferências da União 7.236.316 6.635.736          4.085.247        7.366.228          25.323.528           12.837.796          
     - Recursos Ordinários 40.962 38.734               39.006             39.645               158.348               327                     
     - Concursos e Prognósticos 11.961 677                   -65                  94                     12.667                 18.476                 
     - Operações de Crédito Externa – –                       2.000               –                       2.000                   –                         
     - Contribuição Social sobre o Lucro 255.996 292.995             329.082           327.922             1.205.994             224.877               
     - COFINS e Contrib. do Plano de Seg. Social Servidor 1.816.178 4.466.289          1.773.170        5.116.228          13.171.865           3.910.920            
     - Contribuição Provisória s/ Mov. Financeira – –                       –                      56                     56                        –                         
     - Recursos Ordinários / COFINS - TRF 3.053.322 167.097             201.276           256.578             3.678.273             2.948.798            
     - Contribuição Social sobre o Lucro - Contrapartida 2 –                       –                      –                       2                          396                     
     - Devolução do PSS / PASEP / Outros 0 –                       –                      –                       0                          500                     
     - COFINS - EPU 83.626 102.991             171.280           58.706               416.603               327.000               
     - COFINS/LOAS 1.974.268 1.566.954          1.569.497        1.567.000          6.677.720             5.406.501            
3. PAGAMENTOS        22.875.279 19.347.842       21.071.609    20.926.740       84.221.470           73.847.368          
   3.1 Pagamentos do INSS 20.504.375 17.957.933        19.698.018      19.499.716        77.660.042           68.025.012          

      3.1.1 - Total de Benefícios (3) 19.927.926 17.469.936        19.807.073      18.974.367        76.179.302           66.199.986          
         3.1.1.1 - Total de Benefícios Pagos (a + b) 19.825.331 17.291.024        19.019.982      18.835.846        74.972.182           65.764.776          

        a) Benefícios do RGPS 18.369.540 15.756.406        17.340.268      17.189.101        68.655.314           60.449.321          
            - Benefícios - INSS 15.315.195 15.587.179        17.133.378      16.896.955        64.932.707           57.448.833          
            - Sentenças Judiciais - TRF 3.053.322 167.097             201.276           256.578             3.678.273             2.948.798            
            - Sentenças Judiciais - INSS 1.023 2.130                 5.614               35.568               44.335                 51.689                 
        b) Benefícios não Previdenciários 1.455.791 1.534.618          1.679.714        1.646.745          6.316.868             5.315.455            
            - Encargos Previdenciários da União - EPU 69.327 66.772               64.191             65.525               265.815               321.380               
            - LOAS e RMV 1.386.464 1.467.846          1.615.523        1.581.219          6.051.053             4.994.075            

     3.1.2 - Benefícios devolvidos -102.595 -178.912 -787.091          -138.521           -1.207.119           -435.210             
     3.1.3 Pessoal 603.605 563.917 540.048           544.760             2.252.329             1.815.617            
     3.1.4 Custeio 75.440 102.992 137.989           119.110             435.530               444.619               
   3.2 Transferências a Terceiros 2.370.904 1.389.909 1.373.591        1.427.025          6.561.428             5.822.356            
4. Saldo Previdenciário (Arrec. Líquida – Benefícios do RGPS) -6.337.726 -2.587.219 -3.130.646      -3.099.357        -15.154.948         -12.539.369        
5. Saldo Arrecadação Líquida – Total de Benefícios Pagos -7.793.517 -4.121.837 -4.810.360      -4.746.102        -21.471.815         -17.854.824        
6. Saldo Operacional (Recebimento Total - Pagamento Total) 1.921.378 1.217.606 -299.880           -1.194.505        1.644.598              4.267.716             
7. SALDO FINAL 4.886.336 6.103.942 5.804.062        4.609.557          4.609.557              6.335.856             

DISCRIMINAÇÃO

(em R$ mil nominais )
FLUXO DE CAIXA DO INSS  –  janeiro a abril de 2009

FONTE: Divisão de Programação Financeira do INSS. Boletins Estatísticos da Previdência Social - Vol. 13 nº5 e  Vol. 14 Nº 4       
(1) Recursos transferidos pela União. (2) A partir de janeiro de 2008 o valor da taxa de administração sobre outras entidades é abatido dos recebimentos próprios em decorrência 
de não ser utilizado para pagamento de benefícios do RGPS. (3) Inclui valores de benefícios devolvidos.
Notas: 1. A conta Transferência à Terceiros engloba as contas de transferências de recursos ao SENAR, SENAI, SESI, etc.
 2. Arrecadação Líquida corresponde a Recebimentos Próprios menos Transferencias a Terceiros.
3. Os valores de Benefícios Previdenciários incluem: provisionamento da maciça, empresas convenentes, benefícios no exterior, COMPREV, sentenças judiciais, 
reembolso de salário-família e maternidade e RPB (auxílios).
4. O INSS informou que a alteração em valores das rubricas Recebimentos Diretos "Antecipação de Receita" e Total de Pagamentos "Custeio", do Fluxo de Caixa, 
divulgados em edições anteriores - janeiro a junho de 2007, deveu-se à duplicidade        
5. Dados preliminares, sujeitos a alterações.       
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social das empresas do mesmo nome.

Hoje, tornou-se politicamente correto para 
as empresas, profissionais ligados às áreas social e 
ambiental, mídia e políticos mais antenados com a 
realidade falar em sustentabilidade. Mas será que 
todos estão falando da mesma coisa quando citam 
esse tema? O termo sustentabilidade nos apresenta 
dois desafios: o primeiro é chegar a um consenso 
sobre o seu significado – é comum ser utilizado 
apenas como sinônimo de investimento na área 
ambiental; e o segundo é perceber qual o papel de 
cada um de nós dentro de uma política sustentável, o 
que implica uma mudança profunda, e não superficial, 
de paradigmas.

Essa confusão de conceitos e práticas não 
está apenas na cabeça do dito cidadão comum. 
Uma pesquisa divulgada pela ABERJE (Associação 
Brasileira de Jornalismo Empresarial) revelou 
que apenas 13% dos profissionais entrevistados 
relacionam o tema ao conceito do triple bottom line 
(desenvolvimento econômico com responsabilidade 
social e ambiental), muito adotado pelas empresas. 
Uma parcela significativa, 21%, relaciona o tema 
apenas a um dos pilares, o ambiental – aliás, prática 
muito comum também entre os empresários. Outro 
conceito difundido, talvez mais próximo da nossa 
realidade, é o de “adotar práticas no presente que não 
comprometam as gerações futuras”. Esse conceito 
nos leva a pensar e a questionar as nossas práticas e 
como estamos colaborando nesse processo.

Muitas vezes, temos noção dos riscos 
ocasionados pelas mudanças climáticas, temos 

opinião formada a respeito do protocolo de Kyoto 
e conseguimos identificar aspectos falhos no 
atual modelo de crescimento econômico global. 
Porém, não conseguimos perceber o nosso papel 
nessa engrenagem. Não entendemos que somos 
protagonistas e vítimas de nossas ações. Que somos 
formandos e formadores de um processo maior de 
transformação econômica, social e ambiental. Nossas 
práticas revelam quem somos e no que acreditamos. 

Precisamos de lideranças empresariais, políticas 
e sociais comprometidas com as mudanças que uma 
sociedade sustentável exige e, acima de tudo, capazes 
de conduzir esse processo. Porém, precisamos 
também começar a fazer a nossa parte. Somos 
responsáveis em exigir práticas macroeconômicas 
éticas, mas também em sermos éticos nas pequenas 
decisões econômicas que gerenciamos nas nossas 
relações interpessoais, nos nossos lares, nos nossos 
ambientes de trabalho. Somos responsáveis por 
reivindicar a preservação dos nossos ecossistemas, 
mas também por adotar o consumo consciente para 
minimizar o descarte de produtos na natureza. Somos 
responsáveis por cobrar políticas sociais eficientes 
sem interesses meramente eleitorais, mas também 
temos de nos sentir instigados a compartilhar o nosso 
conhecimento em prol do desenvolvimento do outro.

No século passado, certamente para falar de 
outro tema, o pacifista Mahatma Gandhi nos sinalizou 
com o caminho a ser trilhado para garantirmos a 
sustentabilidade de nossas ações: “Seja a mudança 
que você deseja ver no mundo.”

O lado 
sustentável 
de cada um
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