
Introdução
O objetivo deste estudo é fazer uma análise dos programas e dos seguros sociais exis-

tentes no Brasil, analisando os seus aspectos principais (por exemplo, o volume financeiro
envolvido, a quantidade de beneficiados, etc.). Em seguida, avaliamos os seguros, aqui
oferecidos pela esfera privada, que teriam semelhanças com alguns produtos oferecidos na
esfera pública. Depois, fazemos uma comparação desses dois mercados.

Teoricamente, para um programa de governo ser considerado como seguro social,
ele teria algumas características básicas:

• Existir transferência de riscos e a possibilidade de gerenciamento dos mesmos.
• Ser restrito ao escopo e populações atingidas.
• Ser financiado por prêmios ou tributos específicos.

Como ilustração, na tabela 1, alguns exemplos dos programas de seguridade social
dos EUA, com algumas de suas características principais.
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Tabela 1 – Exemplos – Seguro Social – Estados Unidos

Programas

Retirement Insurance
Benefit (RIB) ou

Old-age Insurance
Benefit

Social Security
Disability Insurance

(SSDI)

Unemployment
Benefits

Temporary Assistance
for Needy Families

(TAND)

Health Insurance for
Aged and Disabled

(Medicare)

Grants to States for
Medical Assistance

Programs (Medicaid)

State Children’s Health
Insurance Program

(SCHIP)

Supplemental Security
Income (SSI)

Comentários

• Aposentadoria paga pelo Governo Federal, função da idade e das
contribuições feitas à previdência.

• O trabalhador precisa estar plenamente integrado ao programa de
seguridade social.

• O trabalhador precisa ter 62 anos para obter a aposentadoria plena.

• Programa federal de pagamentos de benefícios para pessoas com
deficiência.

• Também conhecido como Disability Insurance Benefits (DIB)
• Pré-condições necessárias: não ter condições de trabalhar (espera-se

que essa condição deva durar 1 ano), ter menos de 65 anos, ter
trabalhado pelo menos
5 anos nos últimos 10 anos.

• Programa de Seguro-Desemprego.
• Em muitos estados, o tempo máximo de recebimento do benefício vai

de 6 a 7 meses.

• Informalmente conhecido como Welfare.
• O programa consiste em dar assistência a famílias pobres com filhos.
• Em 2007, 4 milhões de pessoas usavam este benefício.
• No máximo, o tempo de benefício (por pessoa) tem sido de cinco anos.

• Programa de seguro saúde usualmente oferecido para pessoas acima de
65 anos.

• Programa de seguro saúde para pessoas de baixa renda.
• A pobreza é um fator importante, mas não suficiente. Estima-se que

60% dos americanos pobres não são cobertos por este plano.

• Programa de seguro saúde que protegem famílias com crianças.
• Alcança as famílias com renda baixa, mas não o suficiente para o

programa Medicaid.

• Programa de suplemento de renda feito a idosos ou deficientes.
• O limite individual é de US$ 2 mil/mês.

Agora, em nosso estudo, porém, quando formos analisar os programas sociais do
Brasil, teremos critérios mais amplos, incluindo no texto benefícios que não se encai-
xariam perfeitamente na definição citada anteriormente. O motivo dessa opção é que,
nos últimos anos, houve um incremento muito grande deste tipo de programa no país.
Assim, não desejamos perder a oportunidade de fazer uma abordagem geral da situação
nacional com relação a esse aspecto.

A seguir, os produtos analisados.
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Programas Existentes

Programa Bolsa-Família
Histórico

A concepção do programa Bolsa-Família (PBF) surgiu nos anos 80, quando se ini-
ciou no Brasil um debate mais intenso para a criação de mecanismos para prover assis-
tência às famílias pobres e miseráveis. Segundo o “site” do PBF do Governo Federal
(http://www.mds.gov.br/bolsafamilia), “até então, a concessão de benefícios e ajuda era
feita pontualmente e de forma indireta, geralmente com a distribuição de cestas básicas
em áreas carentes, principalmente do norte e nordeste, algumas vezes seguida de denún-
cias de corrupção devido à centralização das compras em Brasília, além do desvio de
mercadorias pela falta de controle logístico”.

Nessa mesma fase inicial, uma contribuição importante pertence ao sociólogo brasi-
leiro e ativista dos direitos humanos Herbert José de Sousa, o Betinho. Em termos polí-
ticos, uma outra fonte inspiradora foi o projeto Bolsa-Escola, criado inicialmente na
cidade de Campinas (SP) em 1994 e, logo em seguida, no Distrito Federal em 1995.

No governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1998-2002) havia diversos
programas sociais, espalhados e vinculados a diversos ministérios. Nessa época, os cha-
mados programas de distribuição de renda são efetivamente implantados no país, alguns
em parceria a diversas ONGs, como o Comunidade Solidária, gerenciado pela então
primeira dama e socióloga Ruth Cardoso. Todos esses programas estavam agrupados na
chamada Rede de Proteção Social, de abrangência nacional.

Um dos méritos do PBF consistiu na unificação e ampliação desses programas so-
ciais num único programa social, com cadastro e administração centralizados no Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o que, segundo o Banco Mundial,
facilitava a sua eficiência administrativa e fiscalização.

A partir de 2004, surgiu, na esfera federal, o PBF, a partir da reforma e fusão de
diversos programas de transferência de renda já existentes: Bolsa-Escola, Auxílio-Gás,
Bolsa-Alimentação, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Peti, Agente Jovem
e Programa Cartão Alimentar – Fome Zero.

Condições de Participação

Em essência, o PBF se caracteriza por ser um programa de transferência direta de
renda com condicionalidades. Esse programa beneficia famílias em situação de pobreza
(com renda mensal por pessoa entre R$ 69,01 e R$ 137,00) e de extrema pobreza (com
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renda mensal por pessoa de até R$ 69,00). Em 2008, 11 milhões de famílias foram
beneficiadas, totalizando quase R$ 11 bilhões.

Antes, porém, o interessado tem que se registrar no Cadastro Único para Programas
Sociais (CadÚnico). De um modo geral, e além do PBF, o Governo Federal utiliza o
Cadastro Único para identificar os potenciais beneficiários dos seus programas sociais.
Além disso, esse cadastro também é utilizado para conceder a isenção de pagamento de
taxa de inscrição em concursos públicos realizados no âmbito federal. Da mesma forma,
vários estados e municípios já utilizam esse cadastro para identificação do público-alvo
dos seus programas.

No PBF, a renda da família é calculada a partir da soma do dinheiro que todas as
pessoas da casa ganham por mês (como salários e aposentadorias), sendo esse valor
dividido pelo número de pessoas que vivem na casa, obtendo assim a renda per capita
da família.

Na tabela 2, as informações existentes no Cadastro Único:

Tabela 2 – Informações do Cadastro Único

Descrição

• Características do domicílio (número de cômodos, etc.).
• Composição familiar (número, características, etc.).
• Identificação e documentação de cada componente da família.
• Qualificação escolar dos componentes da família.
• Qualificação profissional e situação no mercado de trabalho.
• Despesas familiares (aluguel, transporte, alimentação e outros).

Tabela 3 – Condicionalidades para a participação no PBF

Condicionalidades

Educação

Saúde

Assistência Social

Descrição

• Frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes entre
6 e 15 anos e mínima de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos.

• Acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e
desenvolvimento para crianças menores de 7 anos; pré-natal das gestantes
e acompanhamento das nutrizes na faixa etária de 14 a 44 anos.

• Frequência mínima de 85% da carga horária relativa aos serviços
sócio-educativos para crianças e adolescentes de até 15 anos em risco
ou retiradas do trabalho infantil.

Na tabela 3, as condicionalidades para a participação:
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Valores

Os valores pagos dependem do número de crianças, da idade das mesmas ou da
situação da família (pobres ou extremamente pobres).

Em essência, o programa é composto por três tipos de benefícios, conforme a tabela 4.

Tabela 4 – Tipos de Benefícios – Programa Bolsa-Família

Tipos

Benefício
Básico

Benefício
Variável

Benefício Variável
Vinculado ao

Adolescente (BVJ)

Descrição

• Valor de R$ 62,00, pago às famílias consideradas extremamente pobres.
É pago às famílias mesmo que elas não tenham crianças, adolescentes
ou jovens.

• Valor de R$ 20,00, pago às famílias pobres, desde que tenham crianças e
adolescentes de até 15 anos. Cada família pode receber até três benefícios
variáveis.

• Valor de R$ 30,00, pago a todas as famílias que tenham adolescentes
de 16 e 17 anos frequentando a escola. Cada família pode receber até dois
benefícios variáveis vinculados ao adolescente.

No total, os valores pagos pelo PBF variam de R$ 20,00 a R$ 182,00.

Diversos

A lei base do PBF é a Lei 10.836, de janeiro de 2004, originado da MP 132, de
outubro de 2003.

Em torno do PBF, outros projetos foram incorporados ao longo do tempo. Esses proje-
tos foram denominados de programas complementares. O objetivo dessas ações é comple-
mentar e potencializar os impactos proporcionados pelas transferências condicionadas de
renda. Existe a expectativa de que a articulação com o PBF contribua para combater o
quadro de desigualdades e para promover a inclusão social. Por exemplo, o Projeto
Brasil Alfabetizado, o ProJovem, o Programa Nacional Biodiesel, o Programa Luz para
Todos, etc.

Esses projetos serão comentados individualmente ao longo deste estudo.

Seguro-Desemprego
No Brasil, a Lei 7.998/90 regulou o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono

Salarial e instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Na tabela 5, algumas características desse benefício oferecido ao cidadão:
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No panorama atual da economia brasileira, tem havido, em média mensal, 600 mil
requerentes desse benefício. O custo médio mensal com o Seguro-Desemprego é de
R$ 1,5 bilhão.

Previdência Social
Introdução

As informações neste tópico foram obtidas diretamente da previdência social.
A previdência social no Brasil está substanciada juridicamente em dois parâmetros

principais: nas leis 8.212/1991 e na Constituição Federal.

“Art. 3. A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada,
desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem
dependiam economicamente.”

Lei 8.212/1991 – Art. 3o

“Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos
relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a
seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

Tabela 5 – Características Principais – Seguro-Desemprego

Características

A quem se destina

Requisitos

Valor

Descrição

• Trabalhador dispensado sem justa causa.
• Aqueles cujo contrato de trabalho foi suspenso em virtude de participação

em curso ou programa de qualificação oferecido pelo empregador.
• Pescadores profissionais, durante o período em que a pesca é proibida

devido à procriação das espécies.
• Trabalhadores resgatados da condição análoga à de escravidão.

• O trabalhador formal tem direito de receber de 3 a 5 parcelas do benefício,
a cada período aquisitivo de 16 meses.

• A quantidade de parcelas refere-se à quantidade de meses trabalhados nos
últimos 36 meses anteriores à data da dispensa.

• Para apuração do valor das parcelas do trabalhador formal, é considerada
a média dos salários dos últimos três meses anteriores à dispensa.

• Esse valor varia de R$ 465,00 a R$ 870,01 conforme a faixa salarial do
trabalhador.
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I – universalidade da cobertura e do atendimento;
II – uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais;
III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;
IV – irredutibilidade do valor dos benefícios;
V – equidade na forma de participação no custeio;
VI – diversidade da base de financiamento;
VII – caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a partici-
pação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados.”

Constituição Federal de 1988 – Art.194 – alterado
pela Emenda Constitucional 20 de 1998

Diante desse alcance, não é de surpreender a variedade de serviços oferecidos, que
podem ser divididos da seguinte forma:

• Aposentadoria (Especial, Por idade, Por invalidez, Por tempo de contribuição).
• Auxílio (Acidente, Doença, Reclusão).
• Pensão por Morte.
• Salário-Família.
• Salário-Maternidade.
• Assistência Social (para idosos e deficientes).

Esses benefícios são comentados a seguir.
Atualmente, as estimativas indicam que o gasto da previdência social básica fica

em torno de 7% do PIB. Há 15 anos, esse número era de, aproximadamente, 5%.
Existem estimativas que, mantidas as taxas atuais de envelhecimento, esse número pode
chegar a 11% do PIB em 2050.

Em 2008, tivemos um gasto aproximado de R$ 200 bilhões/ano (ou US$ 100 bi-
lhões/ano). Para 2009, a previsão é de R$ 220 bilhões/ano. Deste total, alguns gastos
podem ser mencionados. Por exemplo, o auxílio-doença ficou em quase R$ 20 bilhões/
ano, e os gastos com aposentadorias especiais são de R$ 10 bilhões/ano.

Aposentadoria

Existem quatro tipos de aposentadoria distintos.

Especial

Na tabela 6, os detalhes principais.
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Tabela 6 – Características Principais – Aposentadoria Especial

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Benefício concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições
prejudiciais à saúde ou à integridade física.

• Para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador deverá comprovar,
além do tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes físicos, biológicos
ou associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão
do benefício (15, 20 ou 25 anos).

• O valor da aposentadoria especial corresponde a 100% do salário de
benefício.

• Salário de benefício (até 28 de novembro de 1999): 80% maiores salários
de contribuição, corrigidos monetariamente, desde julho de 1994.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador inscrito a partir de julho de 1991 deverá
comprovar no mínimo 180 contribuições mensais. Os inscritos até essa data devem usar
uma tabela progressiva para este fim.

Por Idade

Na tabela 7, os detalhes principais.

Tabela 7 – Características Principais – Aposentadoria por Idade

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Têm direito ao benefício os trabalhadores urbanos do sexo masculino a
partir dos 65 anos e do sexo feminino a partir dos 60 anos de idade.

• Os trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com cinco
anos a menos: a partir dos 60 anos, homens, e a partir dos 55 anos,
mulheres.

• Corresponde a 70% do salário de benefício, mais 1% para cada grupo de
12 contribuições mensais até 100% do salário de benefício. O benefício não
será inferior a um salário mínimo.

• Salário de benefício (até 28 de novembro de 1999): média dos 80% maiores
salários de contribuição, corrigidos monetariamente, desde julho de 1994.

• Salário de benefício (a partir de 29 de novembro de 1999): média dos
80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo.
É facultativa a aplicação do fator previdenciário.

• Será de um salário mínimo para o trabalhador rural (segurado especial,
empregado e contribuinte individual). Se o segurado especial houver
contribuído facultativamente, o benefício do segurado especial será
calculado como nos demais casos.
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Para solicitar o benefício, os trabalhadores urbanos inscritos na Previdência Social a

partir de 25 de julho de 1991 precisam comprovar 180 contribuições mensais. Os rurais

têm de provar, com documentos, 180 meses de trabalho no campo.

Os segurados urbanos filiados até 24 de julho de 1991 devem comprovar o número

de contribuições exigidas de acordo com o ano em que implementaram as condições

para requerer o benefício, conforme tabela específica.

Para os trabalhadores rurais filiados até 24 de julho de 1991, será exigida a com-

provação de trabalho no campo no mesmo número de meses constantes na tabela.

Além disso, o segurado deverá estar exercendo a atividade rural na data de entrada do

requerimento ou na data em que implementou todas as condições exigidas para o bene-

fício, ou seja, idade mínima e carência.

Por Invalidez

Na tabela 8, os detalhes principais.

Tabela 8 – Características Principais – Aposentadoria por Invalidez

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Benefício concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, são
considerados incapacitados para exercer suas atividades ou outro tipo de
serviço que lhes garanta o sustento.

• Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem que contribuir para a
Previdência Social por no mínimo 12 meses, no caso de doença. Se for
acidente, esse prazo de carência não é exigido, mas é preciso estar inscrito
na Previdência Social.

• A aposentadoria por invalidez corresponde a 100% do salário de benefício,
caso o trabalhador não esteja em auxílio-doença.

• Salário de benefício (até 28 de novembro de 1999): média dos 80% maiores
salários de contribuição, corrigidos monetariamente, desde julho de 1994.

• Salário de benefício (a partir de 29 de novembro de 1999): média dos
80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo.
É facultativa a aplicação do fator previdenciário.

• O segurado especial (trabalhador rural) terá direito a um salário mínimo, se
não contribuiu facultativamente.

• Se o trabalhador necessitar de assistência permanente de outra pessoa,
atestada pela perícia médica, o valor da aposentadoria será aumentado em
25% a partir da data do seu pedido.
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Não tem direito à aposentadoria por invalidez quem, ao se filiar à Previdência So-
cial, já tiver doença ou lesão que geraria o benefício, a não ser quando a incapacidade
resultar no agravamento da enfermidade.

Quem recebe aposentadoria por invalidez tem que passar por perícia médica de dois
em dois anos, senão, o benefício é suspenso. A aposentadoria deixa de ser paga quando
o segurado recupera a capacidade e volta ao trabalho.

Por Tempo de Contribuição

Na tabela 9, os detalhes principais.

Tabela 9 – Características Principais – Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Pode ser integral ou proporcional.
• Na aposentadoria integral, o trabalhador homem deve comprovar pelo

menos 35 anos de contribuição, e a trabalhadora mulher, 30 anos.
• Na aposentadoria proporcional, o trabalhador tem que combinar dois

requisitos: tempo de contribuição e a idade mínima.
• Os homens podem requerer aposentadoria proporcional aos 53 anos de

idade e 30 anos de contribuição (mais um adicional de 40% sobre o tempo
que faltava em 16 de dezembro de 1998 para completar 30 anos de
contribuição).

• As mulheres têm direito à aposentadoria proporcional aos 48 anos de idade
e 25 de contribuição (mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava
em 16 de dezembro de 1998 para completar 25 anos de contribuição).

• O trabalhador terá, no entanto, que cumprir um prazo mínimo de
contribuição à Previdência Social. Os inscritos a partir de 25 de julho de
1991 devem ter, pelo menos, 180 contribuições mensais. Os filiados antes
dessa data têm de seguir a tabela progressiva.

• Para aposentadoria integral, o valor será de 100% do salário de benefício.
Para aposentadoria proporcional, de 70% do salário de benefício, mais 5% a
cada ano completo de contribuição posterior ao tempo mínimo exigido.

• O salário de benefício dos trabalhadores inscritos até 28 de novembro de
1999 corresponderá à média dos 80% maiores salários de contribuição,
corrigidos monetariamente, desde julho de 1994.

• Para os inscritos a partir de 29 de novembro de 1999, o salário de benefício
será a média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período
contributivo. Nos dois casos será aplicado o fator previdenciário.
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O fator previdênciário é aplicado para o cálculo das aposentadorias por tempo de
contribuição e por idade, sendo opcional no segundo caso. O seu objetivo é equiparar a
contribuição do segurado ao valor do benefício. É baseado em quatro elementos: alíquota
de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição à Previdência Social e
expectativa de sobrevida do segurado (conforme tabela do IBGE).

Auxílios

Existem três tipos de auxílio (acidente, doença e reclusão) na esfera da previdência
social, que são detalhados a seguir.

Acidente

Na tabela 10, os detalhes principais.

Tabela 10 – Características Principais – Auxílio-Acidente

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas
que reduzem sua capacidade de trabalho. É concedido para segurados que
recebiam auxílio-doença. Têm direito ao auxílio-acidente o trabalhador
empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial.

• Para concessão do auxílio-acidente não é exigido tempo mínimo de
contribuição.

• O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado
com outros benefícios pagos pela Previdência Social, exceto aposentadoria.

• O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta.

• O benefício corresponde a 50% do salário de benefício que deu
origem ao auxílio-doença, corrigido até o mês anterior ao mês de início
do auxílio-acidente.
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Tabela 11 – Características Principais – Auxílio – Doença

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Benefício concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou
acidente por mais de 15 dias consecutivos.

• No caso dos trabalhadores com carteira assinada, os primeiros 15 dias são
pagos pelo empregador, e a Previdência Social paga a partir do 16o dia de
afastamento do trabalho.

• No caso do contribuinte individual (empresário, profissionais liberais,
trabalhadores por conta própria, entre outros), a Previdência paga todo o
período da doença ou do acidente (desde que o trabalhador tenha requerido
o benefício).

• Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem de contribuir para a
Previdência Social por, no mínimo, 12 meses. Em alguns tipos de doença,
não é necessário cumprir o período de carência.

• O auxílio-doença deixa de ser pago quando o segurado recupera a
capacidade e retorna ao trabalho ou quando o benefício se transforma em
aposentadoria por invalidez.

• Corresponde a 91% do salário de benefício.
• O segurado especial (trabalhador rural) terá direito a um salário mínimo,

se não contribuiu facultativamente.
• O salário de benefício dos trabalhadores inscritos até 28 de novembro de

1999 corresponderá à média dos 80% maiores salários de contribuição,
corrigidos monetariamente, desde julho de 1994.

• Para os inscritos a partir de 29 de novembro de 1999, o salário de benefício
será a média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período
contributivo. Nos dois casos será aplicado o fator previdenciário.

Doença

Na tabela 11, os detalhes principais.
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Pensão por Morte

Na tabela 13, os detalhes principais.

Reclusão

Na tabela 12, os detalhes principais.

Tabela 12 – Características Principais – Auxílio-Reclusão

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Os dependentes do segurado que for preso por qualquer motivo têm direito
a receber o auxílio-reclusão durante todo o período da reclusão. O benefício
será pago se o trabalhador não estiver recebendo salário da empresa,
auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

• Não há tempo mínimo de contribuição. A partir de 1o de fevereiro de 2009,
será devido aos dependentes do segurado cujo salário-de-contribuição é
igual ou inferior a R$ 752,12.

• O auxílio reclusão deixará de ser pago nas seguintes condições: com a morte
do segurado e, nesse caso, o auxílio-reclusão será convertido em pensão
por morte; em caso de fuga, liberdade condicional, transferência para
prisão-albergue ou extinção da pena; quando o dependente completar 21
anos ou for emancipado; com o fim da invalidez ou morte do dependente.

• O valor do auxílio-reclusão corresponde à média dos 80% melhores
salários, desde que o último salário não ultrapasse o valor de R$ 710,08.

Tabela 13 – Características Principais – Pensão por Morte

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Benefício pago à família do trabalhador quando ele morre.
• Não há tempo mínimo de contribuição, mas é necessário que o óbito tenha

ocorrido enquanto o trabalhador tinha qualidade de segurado.
• Se o óbito ocorrer após a perda da qualidade de segurado, os dependentes

terão direito à pensão, desde que o trabalhador tenha cumprido, até o
dia da morte, os requisitos para obtenção de aposentadoria, segundo as
regras da previdência social.

• O benefício deixa de ser pago quando o pensionista morre, quando se
emancipa ou completa 21 anos (no caso de filhos ou irmãos do segurado)
ou quando acaba a invalidez (no caso de pensionista inválido).

• Corresponde a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia no
dia da morte ou a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez.

• Se o trabalhador tiver mais de um dependente, a pensão por morte será
dividida igualmente entre todos. Quando um dos dependentes perder o
direito ao benefício, a sua parte será dividida entre os demais.

• A pensão por morte deixada por trabalhadores rurais é de um salário mínimo.
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Salário-Família

Na tabela 14, os detalhes principais.

Tabela 14 – Características Principais – Salário-Família

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Benefício pago aos trabalhadores com remuneração mensal de até
R$ 752,12, para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de idade
ou inválidos de qualquer idade.

• São equiparados aos filhos: os enteados e os tutelados que não possuem
bens suficientes para o próprio sustento.

• Têm direito ao salário-família os trabalhadores empregados e os avulsos.
• Os empregados domésticos, contribuintes individuais, segurados especiais

e facultativos não recebem salário-família.

• Desde fevereiro de 2009, o valor do salário-família é de R$ 25,66, por filho
de até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade, para quem ganha até
R$ 500,40.

• Para o trabalhador que recebe de R$ 500,40 até R$ 752,12, o valor do
salário-família por filho de até 14 anos de idade ou inválido de qualquer
idade é de R$ 18,08.

Tabela 15 – Características Principais – Salário-Maternidade

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• As trabalhadoras que contribuem para a Previdência Social têm direito ao
salário-maternidade nos 120 dias em que ficam afastadas do emprego por
causa do parto.

• O benefício é estendido também para as mães adotivas, a um período
máximo de 120 dias, dependendo da idade da criança.

• Não é exigido tempo mínimo de contribuição das trabalhadoras
empregadas, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas, desde que
comprovem filiação nesta condição na data do afastamento para fins de
salário-maternidade, ou na data do parto.

• A contribuinte facultativa e a individual têm que ter pelo menos dez
contribuições para receber o benefício.

• A segurada especial receberá o salário-maternidade se comprovar no
mínimo dez meses de trabalho rural.

Para a segurada empregada:
• Quem tem salário fixo receberá o valor integral da remuneração mensal.
• Quem tem salário variável receberá o equivalente à média salarial dos seis

meses anteriores.
• Quem recebe acima do teto salarial do Ministro do Supremo Tribunal

Federal terá o salário-maternidade limitado a esse teto.

Salário-Maternidade

Na tabela 15, os detalhes principais.
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Assistência Social – Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social (BPC)

Na tabela 16, os detalhes principais.

Tabela 16 – Características Principais – BPC

Características

Quem pode
usufruir?

Quanto isso
representa para

cada beneficiário?

Descrição

• Pessoa com deficiência deverá comprovar que a renda mensal do grupo familiar
per capita é inferior a ¼ do salário mínimo. Deverá também ser avaliado se a
sua deficiência o incapacita para a vida independente e para  o trabalho.

• Pessoa idosa deverá comprovar que possui 65 anos de idade ou mais, que
não recebe nenhum benefício previdenciário, ou de outro regime de
previdência, e que a renda mensal familiar per capita é inferior a ¼ do
salário mínimo vigente.

• O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos
ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção
e nem de tê-la provida por sua família.

Carências

Como referência, na tabela 17 há um resumo com as carências principais existentes
nos programas da previdência social.

Como já foi visto, essa carência varia de acordo com o benefício solicitado.

Tabela 17 – Carências – Previdência Social

Benefício Carência

Salário-maternidade • 12 contribuições mensais.

Aposentadoria por invalidez • 12 contribuições mensais.

Aposentadoria por idade • 180 contribuições.

Aposentadoria especial • 180 contribuições.

Aposentadoria por tempo de contribuição • 180 contribuições.

Auxílio-acidente • Sem carência.

Salário-família • Sem carência.

Pensão por morte • Sem carência.

Auxílio-reclusão • Sem carência.

Auxílio-doença • 10 meses de efetivo exercício de atividade rural, mesmo
de forma descontínua, para a segurada especial.

• Sem carências para os empregados, trabalhadores
avulsos e empregados domésticos.

• 10 contribuições mensais (contribuinte individual
e facultativo).
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SUS (Sistema Único de Saúde)
O Sistema Único de Saúde teve seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de

Saúde, em 1990, com base no artigo 198 da Constituição Federal de 1988.
A seguir, na tabela 18, esses princípios básicos:

Tabela 18 – SUS – Princípios Ideológicos

Princípios                                       Definição

Universalidade • “A saúde é um direito de todos”, como afirma a
Constituição Federal. Naturalmente, entende-se que o
Estado tem a obrigação de prover atenção à saúde, ou
seja, é impossível tornar todos sadios por força de lei.

Integralidade • A atenção à saúde inclui tanto os meios curativos quanto
os preventivos; tanto os individuais quanto os coletivos.

• As necessidades de saúde das pessoas (ou de grupos)
devem ser levadas em consideração mesmo que não
sejam iguais às da maioria.

Equidade • Todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o
sistema de saúde.

O SUS existe em três níveis (nacional, estadual e municipal), cada um com comando

único e atribuições próprias. De um modo geral, os municípios têm assumido papel cada

vez mais importante na prestação e no gerenciamento dos serviços de saúde; as transfe-

rências passaram a ser “fundo a fundo”, ou seja, baseadas em sua população e no tipo de

serviço oferecido, e não no número de atendimentos.

Atualmente, o orçamento do SUS é de R$ 48 bilhões (2008), tendo sido de R$ 41

bilhões em 2007. Ou seja, aproximadamente 1,7% do PIB. Muitos especialistas da área

de saúde dizem que, de acordo com o porte do país, esse número deveria ser até 4 vezes

maior – meta difícil de ser conseguida, pelo menos no curto prazo. Estima-se que 75%

da população brasileira sejam atendidos pelo SUS.

Em essência, O SUS é organizado para se antecipar aos problemas de saúde, ou

tentar solucioná-los o quanto antes e o mais perto possível da população. O Programa

Saúde da Família é a base na qual o SUS opera. Nele, as regiões da cidade são divididas

em áreas que abarquem cerca de 4.500 pessoas. Todos os moradores são cadastrados e

seus históricos de saúde, levantados. Para cada área é designada uma equipe responsá-

vel (médico, enfermeiro, auxiliares, etc.)
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Nessa estrutura, uma figura-chave para organizar e intermediar o acesso da popu-

lação aos serviços de saúde é o Agente Comunitário de Saúde. No primeiro momento,

ele é o responsável pelo cadastramento da população, levantando informações sobre

quem são e onde estão os possíveis pacientes da região onde atua, sempre atento para

casos que demandam maior cuidado, como gestantes, idosos, doentes crônicos, etc.

Depois de feito o cadastramento, o agente continua visitando aquelas famílias periodi-

camente, e quando identifica alguma doença, avisa aos demais profissionais da equipe

e agenda consultas, que são realizadas na Unidade Básica de Saúde. Em casos espe-

ciais, como idosos em situação de abandono ou pacientes com dificuldade de locomo-

ção, o restante da equipe (auxiliar de enfermagem, enfermeiro e médico) pode se

deslocar até a casa do paciente.

Nas Unidades Básicas de Saúde é feito o atendimento da maior parte dos problemas

identificados pelos agentes, e a equipe busca solucionar os casos mais simples ali mes-

mo ou encaminhá-los para os ambulatórios de especialidades. Casos de doenças graves

que necessitam de equipamentos e especialistas são encaminhados para hospitais.

Na figura a seguir, um esquema simplificado da estrutura do Sistema Único de

Saúde (SUS).

Figura – Funcionamento do Programa Saúde da Família – Sistema Único de Saúde

Fonte: FAPESP (Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo)

AGENTE
COMUNITÁRIO DE

SAÚDE
Faz o contato com as fa-
mílias, identifica possí-
veis problemas de saúde
e os comunica ao restan-
te da equipe.

FAMÍLIAS

UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE

É o local onde fica o
restante da equipe do
Programa Saúde da Fa-
mília. Nas UBS é feito o
primeiro atendimento e
casos que não podem
ser resolvidos pela equi-
pe são encaminhados.

HOSPITAL
É o local onde são en-
caminhados os casos
mais graves que neces-
sitam de especialistas e
equipamentos.

AMBULATÓRIOS DE
ESPECIALIDADES

São preparados para
fornecer tratamento es-
pecializado em áreas
como: cardiologia, neu-

rologia, dermatologia, ortopedia geral,
cirurgia geral, ginecologia, otorrinola-
ringologia, oftalmologia, pneumologia,
fonoaudiologia, psiquiatria, etc.
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Seguro de Acidentes de Trabalho
Em termos teóricos, acidentes de trabalho são aqueles que acontecem no exercício

do trabalho prestado à empresa e que provocam lesões corporais ou perturbações fun-
cionais, as quais podem resultar em morte ou na perda (ou em redução), permanente ou
temporária, das capacidades físicas ou mentais do trabalhador.

Na tabela 19, exemplos possíveis.

Tabela 19 – Definição – Acidentes de Trabalho

Tipos

Acidente Típico

Acidente de Trajeto

Doença Profissional
ou do Trabalho

Definição

• Aquele decorrente da característica da atividade profissional que o
indivíduo exerce.

• Aquele que ocorre no trajeto entre a residência do trabalhador
e o local de trabalho, e vice-versa.

• Doença que é produzida ou desencadeada pelo exercício de
determinada função, característica de um emprego específico.

No Brasil, aproximadamente 80% a 85% dos acidentes de trabalho podem ser qua-

lificados como típicos. Em média, o país tem tido 600 mil acidentes de trabalho por ano.

Operacionalmente, quando do acidente de trabalho, é obrigatório fazer uma comu-

nicação à previdência social, em formulário específico (o CAT, Comunicação de Aci-

dentes de Trabalho).

Já o Seguro contra Acidente de Trabalho é um sistema de seguro público pelo qual o

trabalhador recebe benefícios em caso de doença, acidente, ou ainda, em caso de faleci-

mento, se ocorridos durante a execução de um trabalho ou no percurso da casa para o

trabalho, e vice-versa.

Os primeiros 15 dias de afastamento do trabalho são remunerados pela empresa, e a

partir daí os valores são pagos pelo Ministério da Previdência.

Após essa fase, o trabalhador passa a receber o auxílio-doença. A concessão desse

benefício não exige que o trabalhador tenha um período mínimo de contribuição, e o

mesmo deixa de ser pago quando a pessoa recupera a capacidade e retorna ao traba-

lho, ou então quando o paciente solicita aposentadoria por invalidez, fazendo-se a

troca de benefícios.
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No caso do trabalhador apresentar lesões definitivas, o auxílio-acidente lhe será

concedido. Esse benefício possui caráter indenizatório, podendo ser acumulado com

outros benefícios que não a aposentadoria. Quando o trabalhador se aposenta, o benefí-

cio deixa de ser pago. O pagamento do auxílio-acidente é iniciado logo que o auxílio-

doença deixa de ser fornecido, e seu valor é equivalente a 50% do salário utilizado no

cálculo do auxílio-doença, corrigido até o mês anterior ao mês de início do pagamento

do auxílio-acidente.

Por parte das empresas, historicamente, as alíquotas vão de 1% a 3%, dependendo

do ramo de negócios. Esses valores eram calculados sobre a folha de pagamento, mas

desde 2003 passaram a ser baseados no indicador FAP (Fator Acidentário da Preven-

ção). Esse número, de 0,5 a 2,0, deve ser multiplicado à alíquota. Ou seja, na prática, a

alíquota pode variar de 0,5% a 6%.

Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf)

Criado em 1995, inicialmente apenas como uma linha de crédito de custeio, o Pro-

grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar passou por grandes mudan-

ças, ampliando os seus instrumentos de atuação.

Atualmente, o seu objetivo é financiar as atividades agropecuárias e não-agropecuárias

exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua

família, entendendo-se por atividades não-agropecuárias os serviços relacionados com

turismo rural, produção artesanal, agronegócio familiar e outras prestações de serviço

no meio rural que sejam compatíveis com a natureza da exploração rural e com o melhor

emprego da mão de obra familiar.

Nesse programa, cerca de 60% das operações alcançam os grupos de mais baixa

renda, obtendo uma baixa taxa de inadimplência (em torno de 2,5%). Na análise recente,

houve um crescimento dos recursos destinados ao Pronaf. Em termos quantitativos, atu-

almente, são destinados aproximadamente R$ 13 bilhões ao ano, com quase 2 milhões

de contratos realizados.

Na tabela 20, algumas características desse programa.
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Programas Complementares
Os programas complementares são ações regulares, ofertadas pelos governos (nas três

esferas de poder) e pela sociedade civil, voltadas para o desenvolvimento das capacidades
das famílias cadastradas no CadÚnico, principalmente as beneficiárias do PBF, contribuindo
para a superação da situação de pobreza e de vulnerabilidade social em que se encontram.

A seguir, um maior detalhamento dos mesmos.

Programa Brasil Alfabetizado

O Programa Brasil Alfabetizado foi criado em 2003 para promover o acesso à edu-
cação como um direito de todos, em qualquer momento da vida.

Em essência, o programa capacita alfabetizadores, tendo por objetivo alfabetizar
cidadãos com 15 anos ou mais, que não tiveram oportunidade de ir à escola ou foram
excluídos dela, antes de aprenderem a ler e a escrever.

Esse projeto é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento
prioritário a quase 4 mil municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou
superior a 25%. Desse total, 90% se localizam na região Nordeste.

A seguir na tabela 21, algumas características desse projeto.

Tabela 20 – Algumas Características – Pronaf

Descrição

Algumas Pré-condições
para os Agricultores

Linhas de Crédito

Exemplos
(Pronaf Convencional)

Detalhes

• Residam na propriedade ou em local próximo.
• Não disponham, a qualquer título, de área superior a quatro

módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor.
• Obtenham, no mínimo, 70% da renda familiar da exploração

agropecuária e não-agropecuária do estabelecimento.
• Tenham o trabalho familiar como predominante na exploração

do estabelecimento.
• Renda bruta anual familiar entre R$ 5 mil e R$ 110 mil.

• Convencional.
• Agroindústria.
• Mulher.
• Agroecologia.
• Eco.
• Mais Alimentos.
• Reconstrução e Revitalização.

• Valor integralmente financiado, de R$ 7 mil a R$ 36 mil.
• Taxa de juros varia entre 1% ao ano (R$ 7 mil) e 5% ao ano

(R$ 36 mil).
• Prazo de pagamento: até 10 anos, com prazo de carência de

até 5 anos.
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Em 2008, cerca de 2 milhões de alunos foram atendidos, com um investimento pre-
visto de quase R$ 400 milhões.

Programa ProJovem

Iniciado em 2005, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) foi
criado para enfrentar as altas taxas de abandono escolar e desemprego juvenil registradas
no Brasil.

Na tabela 22, algumas características desse projeto.

Tabela 21 – Características – Projeto Brasil Alfabetizado

Descrição

A quem se destina

Bolsas para o Alfabetizador

Detalhes

• Cidadãos acima dos 15 anos.
• Prioritariamente, populações indígenas, populações do campo,

pescadores artesanais e trabalhadores da pesca, pais de
beneficiários do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI), pessoas com necessidades educacionais especiais,
população carcerária e jovens em cumprimento de medidas
sócio-educativas.

• De R$ 250 a R$ 500 por mês, dependendo do tipo de trabalho
e da quantidade de turmas.

Tabela 22 – Características – Projeto ProJovem

Descrição

A quem se destina

Programas Existentes

Detalhes

• Voltado para jovens de famílias com renda mensal de até meio
salário mínimo, o público prioritário do projeto é composto por
jovens com idade entre 15 e 29 anos.

• ProJovem Adolescente, que objetiva a inserção, reinserção e
permanência do jovem no sistema educacional. Consiste na
reestruturação do programa Agente Jovem e destina-se a jovens
de 15 a 17 anos.

• ProJovem Urbano, visa a promover a qualificação profissional.
Constitui uma reformulação do ProJovem – Programa Nacional de
Inclusão de Jovens.

• ProJovem Campo, que busca fortalecer e ampliar o acesso e a
permanência dos jovens agricultores familiares no sistema
educacional, promovendo elevação da escolaridade, a qualificação
e a formação profissional.

• ProJovem Trabalhador, que unifica os programas Consórcio
Social da Juventude, Juventude Cidadã e Escola de Fábrica.
Visa à preparação dos jovens para o mercado de trabalho e
para ocupações alternativas geradoras de renda.
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Por exemplo, no caso do Programa ProJovem Urbano, a carga horária é de 2 mil horas
(1.560 presenciais), ao longo de 18 meses. Foram oferecidos os seguintes cursos: Alimen-
tação, Construção e Reparos, Metalmecânica, Telemática e Turismo. O jovem matriculado
nesse programa recebe um benefício de R$ 100 mensais durante o período do curso, desde
que cumpra as metas estipuladas e tenha frequência mínima de 75% nas aulas.

Projeto de Promoção do Desenvolvimento Local e
Economia Solidária (PPDLES)

Iniciado em 2006, o Projeto de Promoção do Desenvolvimento Local e Economia
Solidária tem por objetivo central a promoção de ações de fomento e apoio ao desenvol-
vimento local solidário, por meio de Agentes de Desenvolvimento Solidário (ADS),
para a geração de trabalho e renda, apoiando a organização de empreendimentos coleti-
vos solidários.

Os ADS são atores selecionados pela comunidade para atuarem, sobretudo, na iden-
tificação e articulação das potencialidades econômicas locais.

O seu público prioritário são os beneficiários do Programa Bolsa-Família. O PPDLES
é executado pela Universidade de Brasília (UnB) e conta, ainda, com a participação de
outros órgãos do Governo Federal.

Desde 2006, o projeto apoiou 687 empreendimentos, situados em 199 municípios,
com a participação de mais de 40 mil trabalhadores.

Pronaf – Linhas Especiais

Criado em 2000, o Pronaf Grupo B é uma linha de microcrédito produtivo orientado
para financiar investimentos de atividades agropecuárias e não-agropecuárias no meio
rural. O programa foi criado para combater a pobreza no meio rural – já que é destinado
a agricultores com renda familiar anual bruta de até R$ 5 mil –, com intuito de financiar
qualquer atividade geradora de renda.

O empréstimo pode chegar a R$ 1,5 mil por operação, com juros de 0,5% ao ano e,
se a dívida for paga em dia, bônus de 25% sobre o principal. O pagamento tem um ano
de carência e mais um ano para liquidar a operação. Podem ser acessados até R$ 4 mil
reais pelo Pronaf Grupo B, com o mesmo desconto para o pagamento no prazo. Para
valores acima de R$ 4 mil, a família poderá continuar acessando a linha, mas sem o
desconto de 25%. Trabalham com o Pronaf Grupo B os três bancos públicos federais
oficiais: Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Banco da Amazônia.

Para a família que aumentou a sua renda, existe a opção da linha Pronaf Grupo C,
que apresenta a possibilidade de ter acesso a recursos de até R$ 5 mil para custeio e
R$ 6 mil para investimento, também com descontos para pagamentos em dia.
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Programa de Microcrédito do Nordeste

O Banco do Nordeste (BNB) desenvolve uma série de produtos destinados ao con-
sumidor de baixa renda. Na área agrícola, tanto os produtos do tipo Pronaf (denominado
de Agricultura Familiar) como Pronaf Grupo B (denominado de Agroamigo). Esses dois
produtos já foram comentados no item anterior. Além desses produtos, existe um finan-
ciamento especial para atividades urbanas, denominado “Crediamigo”.

Em um estudo de 2006 foi apontado que esse produto representava 60% do
microcrédito do país, e era o 2o maior da América Latina. Nesse período, 61% dos clien-
tes se encontravam abaixo da linha da pobreza.

Esses pequenos negócios, clientes do produto, em sua maioria informais, apresen-
tam níveis de alto crescimento em todo o país, em especial na região Nordeste, princi-
palmente nos grandes centros urbanos. Considerando que o acesso dessa camada da
população ao sistema bancário é difícil, devido ao baixo nível operacional, ao tamanho
dos negócios e à qualidade ou inexistência de garantias, o produto cobre uma lacuna
dessa carência específica. Levantamentos estatísticos mostram que, para aqueles que
operam com esse produto, a taxa de saída de melhoria de vida é bastante alta.

Em 2008, houve cerca de 1 milhão de empréstimos distintos, com um desembolso
de R$ 1,087 milhão. Desde 2001, o valor desembolsado chega a quase R$ 5 bilhões.

Na tabela 23, mais detalhes desse segmento. No caso dos empréstimos solidários, o
aval é coletivo.

Tabela 23 – Produtos Crediamigo – Banco BNB – Baixa Renda – 2008

Descrição

Giro Popular Solidário

Giro Solidário

Detalhes

• Representa 28% dos empréstimos.
• Recurso para a compra de matéria-prima e/ou mercadorias.
• Empréstimos de R$ 100 até R$ 1 mil.
• Empréstimo em grupo de 3 a 10 pessoas.
• Taxa de juros de 1,32% ao mês + TAC (Taxa de Abertura de

Crédito).
• Prazo de até 12 meses.

• Representa 46% dos empréstimos.
• Recurso para a compra de matéria-prima e/ou mercadorias.
• Empréstimos para valores acima de R$ 1 mil, que podem ser

renovados e evoluir até R$ 10 mil.
• Empréstimos em grupo de 3 a 10 pessoas.
• Taxas de juros que variam de 2% a 3% ao mês + TAC (Taxa de

Abertura de Crédito).
• Prazo de até 9 meses

continua
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Tabela 23 – Produtos Crediamigo – Banco BNB – Baixa Renda – 2008 (continuação)

Descrição Detalhes

Giro Individual

Investimento Fixo

Comunidade

• Representa 7% dos empréstimos.
• Recurso para a compra de matéria-prima e/ou mercadorias.
• Empréstimos para valores de R$ 300 até R$ 10 mil.
• Taxas de juros que variam de 2% a 3% ao mês + TAC

(Taxa de Abertura de Crédito).
• Prazo de até 9 meses.

• Representa 15% dos empréstimos.
• Recurso para compra de máquinas/equipamentos e/ou reformas

no negócio.
• Empréstimos para valores de R$ 300 até R$ 5 mil.
• Taxa efetiva de juros de 2,95% ao mês + TAC (Taxa de Abertura

de Crédito).
• Prazo de até 36 meses (sem carência).

• Representa 4% dos empréstimos.
• Recursos para a compra de matéria-prima e/ou mercadorias.
• Empréstimos de R$ 100 até R$ 1 mil.
• Empréstimo em grupo de 15 a 30 pessoas.
• Taxa de juros de 1,32% ao mês + TAC (Taxa de Abertura

de Crédito).
• Prazo de até 12 meses.

Programa Nacional do Biodiesel

O Programa Nacional do Biodiesel tem por objetivo a estruturação socioeconômica
dos agricultores beneficiários do Pronaf Grupo B (com o de nível de renda mais baixa).

Esses agricultores recebem assistência técnica, crédito e capacitação para viabilizar
sua inserção nos arranjos produtivos da cadeia do biodiesel, a fim de abastecerem as
usinas processadoras. Com isso, ocorre o aumento da renda das famílias, fortalecendo
os polos de produção de oleaginosas, especialmente no Nordeste brasileiro.

Atualmente, os recursos disponibilizados beneficiam mais de 200 mil agricultores
familiares que têm contratos de venda de matéria-prima para as usinas produtoras de
biodiesel.

Com a venda obrigatória de biodiesel a partir do ano 2008, o consumo desse com-
bustível poderá chegar a 820 milhões de litros por ano. Neste cenário, as empresas ven-
cedoras dos leilões da Petrobras se comprometem a comprar, no mínimo, 50% da produção
de mamona da agricultura familiar.

Esse combustível passará a ganhar o selo Combustível Social, dentro da inserção do
agricultor mais humilde nessa importante cadeia produtiva.



Programas e Seguros Sociais no Brasil: Características Principais • 401

Programa Luz para Todos

Criado em 2003, o programa Luz para Todos objetiva levar energia elétrica para 10

milhões de pessoas do meio rural até 2008. A ligação da energia elétrica nos domicílios é

gratuita e inclui a instalação de três pontos de luz e duas tomadas em cada residência.

O projeto prioriza famílias beneficiárias do Programa Bolsa-Família, com base nas

informações do CadÚnico. Até o ano de 2008, 9,5 milhões obtiveram esse benefício.

Ao longo de todo o projeto, o investimento previsto é de R$ 13 bilhões.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)
Criado em 1996, é um programa que tem por objetivo retirar crianças e adolescentes

entre 7 e 15 anos de idade do trabalho infantil considerado perigoso – aquele que coloca

em risco sua saúde e segurança. O Peti concede bolsas mensais – que chegam a R$ 40 –
para que a criança ou adolescente frequente a escola, e promove também atividades
culturais, esportivas, artísticas e de lazer em período complementar.

Para receber a transferência de renda, as famílias têm que assumir os seguintes
compromissos:

• Retirada de todas as crianças/adolescentes de atividades laborais e de exploração.
• Frequência mínima da criança e do adolescente nas atividades de ensino regular e no

serviço sócio-educativo, no turno complementar ao da escola, de acordo com o per-

centual mínimo de 85% da carga horária mensal exigida.
• Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, da vacinação, bem

como da vigilância alimentar e nutricional de crianças menores de 7 anos.

Em 2008, 875 mil crianças e adolescentes foram beneficiados com esse programa,
que teve seu investimento orçado em R$ 368 milhões.

ProUni – Programa Universidade para Todos
Criado em 2004, o Programa Universidade para Todos tem por objetivo permitir o

acesso de jovens de baixa renda à educação superior, por meio da concessão de bolsas
de estudo, integrais ou parciais. As instituições precisam aderir ao programa e recebem,
em contrapartida, isenção de alguns tributos (estima-se que a isenção seja de R$ 100 a
R$ 150 milhões por ano). Os critérios de seleção são os resultados dos estudantes no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o perfil socioeconômico.
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Para participar do programa, os alunos têm que ser egressos do ensino médio da rede

pública ou da rede particular, na condição de bolsistas integrais, com renda per capita

familiar máxima de três salários mínimos.

Para os estudantes com bolsa integral, é oferecido o benefício de R$ 300 (denomi-

nado de Bolsa-Permanência), concedido a estudantes matriculados em cursos presenciais

com, no mínimo, 6 semestres de duração e cuja carga horária média seja superior ou

igual a 6 horas diárias de aula.

No 1o semestre de 2009, foram oferecidas, ao todo, 156 mil bolsas (sendo 96 mil

integrais e 60 mil parciais).

Programa Territórios da Cidadania
Lançado em 2008, o programa Territórios da Cidadania é um pacote de 181 programas

do governo para as áreas rurais, envolvendo 15 ministérios distintos. Muitos desses pro-

gramas, já citados anteriormente (por exemplo, Bolsa-Família), pertencem a esse grupo.

Ao todo, estão estimados R$ 23,5 bilhões nesse empreendimento, alcançando quase

mil municípios, com uma população que chega a 24 milhões de pessoas. Em 2008, serão

beneficiados 60 territórios (áreas definidas como de baixo desenvolvimento). Em 2009,

serão 120 em todo o país.

O objetivo é promover o crescimento econômico e universalizar programas básicos

de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento sustentável.

Por sua concepção multiministerial, o Programa Territórios da Cidadania se difere

de outros projetos sociais, já que não se limita a enfrentar problemas específicos com

ações dirigidas. Ele combina ações transversais, de forma a contemplar as diversas di-

mensões e origens dos problemas a serem enfrentados.

Na tabela 24, os projetos são separados segundo o tipo.

Tabela 24 – Grupo de Projetos – Territórios da Cidadania

Grupo de Projetos

Direito e Desenvolvimento
Social

Organização Sustentável
da Produção

Exemplos

• Bolsa-Família, Benefício à Pessoa Idosa, Benefício à Pessoa
Deficiente.

• Programa Cresce Nordeste (do BNB), Crédito Pronaf.

continua
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Salário Mínimo
Está em tramitação, na Câmara dos Deputados, um projeto enviado pelo Governo

Federal em 2007, o qual cria uma política permanente de reajuste do salário mínimo até
2023. O projeto prevê que o reajuste do mínimo tenha como base a variação anual do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mais o percentual de crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Nos últimos anos, o atual governo tem praticado a política de ganho real do salário
mínimo. Entretanto, existe a preocupação em formalizar esse procedimento para o futu-
ro. Daí, segundo o governo, a necessidade da lei.

Na tabela 25, os valores do salário mínimo nos últimos anos, comparados à taxa
inflacionária.

Tabela 24 – Grupo de Projetos – Territórios da Cidadania (continuação)

Grupo de Projetos Exemplos

Saúde, Saneamento e
Acesso à Água

Educação e Cultura

Infraestrutura

Apoio à Gestão
Empresarial

Ações Fundiárias

• Revitalização dos Rios São Francisco e Parnaíba, ampliação do
acesso da saúde e das vacinas aos territórios.

• Construção de escolas e aumento de capacitação técnica das
mesmas.

• Concessão de crédito às famílias assentadas, Programa Luz para
Todos.

• Formação de agentes de desenvolvimento e apoio à gestão dos
territórios.

• Programa nacional de crédito fundiário e obtenção de terras para
assentamento rural.

Tabela 25 – Salário Mínimo (R$) e Inflação

Anos
Salário Variação % % Inflação
Mínimo Salário Mínimo IPCA

2004 R$ 260,00 – –

2005 R$ 300,00 15,4% 8,5%

2006 R$ 350,00 16,7% 6,1%

2007 R$ 380,00 8,6% 3,6%

2008 R$ 415,00 9,2% 5,2%

2009 R$ 465,00 12,0% 6,2%

2010 R$ 510,44 9,8% 4,0%
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Critérios:
a) O valor do salário mínimo de 2010 corresponde ao valor inserido na Lei das Diretri-

zes Orçamentárias (LDO).
b) Como o salário mínimo é informado no início de cada ano, a taxa de inflação é a do

ano anterior. Por exemplo, o valor de 2010 (4%) corresponde ao valor estimado para
2009.

Como se observa nos números, em todos os últimos anos o salário mínimo superou
as taxas inflacionárias. Esse indicador é um fato importante, como elemento na política
social do governo.

Produtos de Seguros Relacionados
Na área de seguros privados, existem alguns produtos que possuem semelhanças

com determinados benefícios oferecidos pela esfera pública.
Nesse sentido, o objetivo deste capítulo é apresentar as características desses produtos.

Previdência Privada Aberta
Os produtos de previdência privada aberta no Brasil podem ser divididos em 3 tipos:

o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), o PGBL (Plano Gerador de Benefício Li-

vre) e o Plano Tradicional. Em média, o VGBL tem 77%, o PGBL tem 15% e o Plano

Tradicional tem 8%.

Em todos os planos, existem algumas características comuns, conforme citado abaixo:

a) Garantia de Remuneração
Somente o Plano Tradicional oferece garantia de remuneração. Hoje, ele é o que está

sendo menos vendido. Daí a sua menor presença no mercado.

b) Taxas Cobradas
Em todos os planos, existem as cobranças de taxas, que podem variar segundo o

volume e o prazo das aplicações. A taxa de administração, que consiste no valor

cobrado pela gestão dos recursos financeiros, em geral é calculada sobre o montante

de todo o investimento. Em média, de 1,5% a 2%, em valores anuais.

Em seguida vem a taxa de carregamento, responsável pelos custos de corretagem e

administrativos das empresas de seguro. Em média, 3% sobre os depósitos.
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c) Diferenças Fiscais
Ao comparar o VGBL e o PGBL, a principal diferença consiste na possibilidade de
se deduzir da base fiscal do Imposto de Renda os depósitos neste último, até o limite
de 12% da renda bruta anual. Esse valor é diferido até o resgate do plano de pre-
vidência. No VGBL, não existe essa vantagem. Assim, no resgate do seguro de vida,
só ocorre tributação sobre a rentabilidade, já que a cobrança de novos impostos
sobre a indenização (que, atuarialmente, pode ser interpretada como o resultado do
somatório dos prêmios) seria considerada uma dupla tributação.

d) Outras Mudanças Fiscais
Em 2005, o governo modificou os regimes de tributação dos planos de previdência.
Agora, existem duas opções. No regime regressivo, quanto maior o tempo de resga-
te, menor a alíquota. Já no progressivo, a tributação será função do montante sacado.
Em termos práticos, para o investidor que desejar fazer investimentos de longo
prazo, o regime regressivo é o mais indicado. Já para quem efetua contribuições
com visão de curto prazo, tendo a expectativa de efetuar resgates em datas impre-
vistas ou para os participantes que estão próximos da saída, o regime progressivo
é o mais recomendado.
Em 2008, o segmento de previdência privada (considerando também o VGBL) fatu-
rou quase R$ 32 bilhões. No gráfico 1, a evolução do segmento. Podemos observar
a trajetória favorável em todo o período.

Gráfico 1 – Receita em Previdência Privada Aberta (com VGBL)
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Seguro Saúde
Conceitualmente, o seguro saúde tem como objetivo o reembolso de despesas com

cirurgias, exames clínicos, tratamentos e consultas médicas e estadias em hospitais rea-
lizados pelo segurado.

Segundo as estatísticas oficiais, em 2007, o segmento de saúde (seguradoras, planos
de saúde, cooperativas, etc.) faturou, aproximadamente, R$ 51 bilhões.

Somente o seguro saúde, no Brasil, em 2008, faturou R$ 11 bilhões.
Nos últimos anos, embora esse segmento esteja se desenvolvendo (vide gráfico 2),

vem evoluindo de forma desigual.

De um lado, temos o segmento de saúde empresarial, com grande interesse por parte
das seguradoras, pois é rentável. De outro, o saúde individual, com baixas taxas de
crescimento e objeto de desinteresse por parte das empresas do ramo (entre outros mo-
tivos pelas incertezas legais existentes).

Em princípio, esse cenário continua o mesmo.

Seguro de Pessoas
Na conta do segmento de pessoas, segundo a classificação oficial existente, diversos

ramos podem ser incluídos. Em 2008, houve o faturamento de R$ 12 bilhões.

Gráfico 2 – Receita de Seguro Saúde
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Gráfico 3 – Receita de Seguro de Pessoas

No gráfico 3, uma evolução da receita desse segmento ao longo dos anos. Como é
possível observar, os números são positivos.

Em seguida, na tabela 26, as definições dos principais negócios.

Tabela 26 – Seguro de Pessoas – Perfil da Receita – 2008

Seguros

Vida

Prestamista

Acidentes Pessoais

Definição

• Os seguros de vida são divididos em dois tipos: individual e em grupo.
• No primeiro caso, os valores levam em conta diversos aspectos

individuais do segurado.
• No segundo caso, várias pessoas, pactuadas em conjunto, propiciam uma

melhor condição de contratação e, por consequência, um menor valor do
prêmio, que é pago individualmente pelos segurados. Nesse caso, o
elemento definidor é o perfil de toda a população em questão.

• O seguro prestamista objetiva o pagamento de prestações ou a quitação
do saldo devedor de bens ou planos de financiamento adquiridos pelo
segurado, em caso de morte, invalidez permanente, invalidez temporária
e desemprego.

• Esse seguro configura-se como uma proteção financeira para empresas
que vendem a crédito, bem como para o segurado, que fica livre da
responsabilidade em caso de sinistro.

• Seguro contra algum acidente específico e perfeitamente determinado.
Pode oferecer coberturas contra morte acidental, invalidez permanente
total ou parcial por acidente e para despesas médicas relacionadas.
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Na tabela 27, a proporção da receita. Em primeiro lugar, o seguro de vida.

Tabela 27 – Proporção da Receita – Pessoas – 2008

Seguros Proporção

Vida 59%

Prestamista 19%

Acidentes Pessoais 18%

Demais 4%

Total 100%

Conclusões
O objetivo principal deste estudo foi fazer uma análise dos programas sociais do

governo. Após esta análise, os seguintes pontos podem ser destacados:

1) Nos últimos anos, esse segmento teve um crescimento elevado no país. Pelo menos,
dois motivos foram determinantes:
a) Lançamento de novos benefícios pelo governo, tais como o programa Bolsa-

Família e todos os outros programas complementares, como Luz para Todos,
Biodiesel, etc. Tudo indica que, independente dos próximos governos, estas são
políticas que devem continuar.

b) A política de ganho real do reajuste do salário mínimo. Um aspecto a reforçar esse
comportamento é que já existe, inclusive, a determinação política de inserir esse
ganho em lei, o que tornaria esse fato não uma política de governo, mas de Estado.

A consequência prática desses dois fatos é que, diante do cenário atual, pode-se
esperar que os indicadores de distribuição de renda no país continuem a melhorar no
médio prazo.

2) Diante desse cenário, há duas consequências possíveis para o setor privado de seguros.
a) Primeiro, naturalmente, continuar com o desenvolvimento de novos produtos

que busquem atingir esse futuro e promissor mercado consumidor. Até, se for o
caso, se inspirar em alguma experiência bem-sucedida na área financeira, to-
mando como referência os seus produtos. Por exemplo, o programa Crediamigo
no Banco do Nordeste. Nessa linha também está o desenvolvimento do próprio
microsseguro. Estudos mostram que esse tipo de produto pode incorporar, no
médio prazo, até 40 milhões de consumidores.
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b) Um segundo aspecto envolve questões políticas e institucionais do próprio seg-
mento. Aqui, é tentar, pelo menos no longo prazo, participar ou coparticipar de
alguns dos produtos já oferecidos pelo setor público. É importante lembrar que
as receitas esperadas desses produtos no setor público são crescentes, o que é um
estímulo adicional.

A tabela 28 permite uma comparação de ordem de grandeza dos valores.

Ou seja, como se vê, as diferenças são relevantes.

Tabela 28 – Comparativo Governo × Setor Privado

Produtos

Pessoas + Previdência

Saúde

Seguro de Acidentes
de Trabalho

Setor Privado

• Receita de Previdência
Privada em 2008: R$ 52
bilhões.

• Receita Seguro de Pessoas:
R$ 11 bilhões.

• Seguro Saúde, Receita de
2008: R$ 11 bilhões.

• De todo o segmento de
saúde sob supervisão
da ANS: R$ 51 bilhões.

• Não Existe.

Governo

• Orçamento da Previdência
Social em 2008: R$ 220
bilhões.

• Custo Seguro-Desemprego:
R$ 1,5 bilhão.

• SUS, orçamento de
R$ 48 bilhões.

• 600 mil acidentados
(sinistros) por ano.
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Anexo 1 – Legislação Básica
A legislação referente aos programas sociais do governo é bastante ampla. A seguir,

como orientação, algumas das leis básicas mais importantes:

1) Lei 6.367, de 19 de outubro de 1976 – Dispõe sobre o Seguro de Acidentes do
Trabalho a cargo do INPS e dá outras providências.

2) Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 – Regula o Programa do Seguro-Desemprego,
o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e dá outras
providências.

3) Lei 8.019, de 11 de abril de 1990 – Altera a legislação do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) e dá outras providências.

4) Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 – Dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos servi-
ços correspondentes e dá outras providências. Chamada de Lei Orgânica de Saúde.

5) Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre a participação da comu-
nidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, e dá outras pro-
vidências.

6) Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 – Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências.

7) Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.

8) Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Dispõe Sobre a Organização da Assistên-
cia Social e dá outras providências.

9) Lei 8.900, de 30 de junho de 1994 – Dispõe sobre o benefício do seguro-desem-
prego, altera dispositivo da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 e dá outras provi-
dências.

10) Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre o serviço voluntário e dá
outras providências.

11) Portaria 2.917, de 12 de setembro de 2000 – Estabelece as Diretrizes e Normas
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Peti.

12) Decreto 3.877, de 24 de julho de 2001 – Institui o Cadastramento Único para
Programas Sociais do Governo Federal.
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13) Lei 10.438, de 26 de abril de 2002 – Dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de In-
centivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvol-
vimento Energético (CDE) e dispõe sobre a universalização do serviço público de
energia elétrica.

14) Lei 10.666, de 8 de maio de 2003 – Dispõe sobre a concessão da aposentadoria
especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção e dá outras provi-
dências.

15) Lei 10.779, de 25 de novembro de 2003 – Dispõe sobre a concessão do benefício
de seguro-desemprego, durante o período de defeso, ao pescador profissional que
exerce a atividade pesqueira de forma artesanal.

16) Lei 10.836, de 9 de junho de 2004 – Cria o Programa Bolsa-Família e dá outras
providências.

17) Lei 10.880, de 9 de junho de 2004 – Institui o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar – PNATE e o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino
para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de re-
cursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, altera o art. 4o da Lei 9.424, de
24 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

18) Lei 11.053, de 29 de dezembro de 2004 – Dispõe sobre a tributação dos planos de
benefícios de caráter previdenciário e dá outras providências.

19) Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005 – Institui o Programa Universidade para
Todos – PROUNI, regula a atuação de entidades.

20) Lei 11.097, de 13 de janeiro de 2005 – Dispõe sobre a introdução do biodiesel na
matriz energética brasileira.

21) Lei 11.129, de 30 de junho de 2005 – Institui o Programa Nacional de Inclusão de
Jovens – ProJovem, cria o Conselho Nacional da Juventude – CNJ e a Secretaria
Nacional de Juventude.

22) Lei 11.326, de 24 de julho de 2006 – Estabelece as diretrizes para a formulação da
Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

23) Lei 11.692, de 11 de junho de 2008 – Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclu-
são de Jovens – ProJovem, instituído pela Lei 11.129, de 30 de junho de 2005;
altera a Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis 9.608, de
18 de fevereiro de 1998; 10.748, de 22 de outubro de 2003; 10.940, de 27 de agosto
de 2004; 11.129, de 30 de junho de 2005; e 11.180, de 23 de setembro de 2005; e dá
outras providências.
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Anexo 2 – Cadastro Único
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

O Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) funciona como um instru-
mento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de bai-
xa renda. É utilizado, obrigatoriamente, para a seleção de beneficiários e para integração
de programas sociais do Governo Federal.

Devem ser cadastradas as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por
pessoa, ou seja, R$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos). Famílias com
renda superior a esse critério poderão ser incluídas no CadÚnico, desde que sua inclusão
esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas sociais implementados
pela União, estados ou municípios.

O CadÚnico é constituído por sua base de dados, instrumentos, procedimentos e
sistemas eletrônicos, e sua base de informações pode ser usada pelos governos munici-
pais, estaduais e federal para obter o diagnóstico socioeconômico das famílias cadastra-
das. Dessa forma, o CadÚnico possibilita a análise das principais necessidades das famílias
cadastradas e auxilia o poder público na formulação e gestão de políticas voltadas para
esse segmento da população.

O cadastramento das famílias é executado pelos municípios por meio da coleta de
dados das famílias de baixa renda em formulário específico para esse fim.

Os cadastros são processados pelo Agente Operador do Cadastro Único – CAIXA –
, que é responsável por atribuir a cada pessoa da família cadastrada um número de iden-
tificação social (NIS), de caráter único, pessoal e intransferível.

Por meio do NIS, os operadores do Cadastro Único poderão localizar as pessoas
cadastradas, atualizar dados do cadastro, verificar a situação do benefício, caso exista, e
realizar as ações de gestão de benefícios.

As principais informações das famílias cadastradas são:

• Características do domicílio (número de cômodos, tipo de construção, tratamento da
água, esgoto e lixo);

• Composição familiar (número de membros, existência de gestantes, idosos, mães
amamentando, deficientes físicos);

• Identificação e documentação civil de cada membro da família;
• Qualificação escolar dos membros da família;
• Qualificação profissional e situação no mercado de trabalho;
• Rendimentos; e
• Despesas familiares (aluguel, transporte, alimentação e outros).


