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A dependência, nos países que estão mais envelhecidos, como os europeus, é vista como um risco social que saiu do 
âmbito individual e familiar e passou a pertencer também à sociedade por intermédio da responsabilidade pública. 
"A proteção social à dependência forma parte, desde 2003, de uma estratégia global de política social europeia que 
contempla a proteção social em um sentido amplo: sistemas de pensões sustentáveis, atenção à saúde e cuidados de 
longa duração – CLD de qualidade e inclusão social. (Conselho e Comissão Europeia, 2003 apud Cabrero e Gallegos, 
2013, p. 239)".

A dependência é "a situação em que se encontram aquelas pessoas que, por razões ligadas à falta ou à perda da 
capacidade física, psíquica ou intelectual, têm necessidade de uma assistência e/ou ajuda importante para realização 
das atividades de vida diária" (Comité de Ministros, 1998).

A lei da dependência da Espanha (39/2006 – "Promoción de la Autonomia Personal y Atención a las Personas en situación 
de dependencia"), por sua vez, define a dependência como "o estado de caráter permanente em que se encontram as 
pessoas que, por razões derivadas da idade, da enfermidade ou da deficiência, e ligadas à falta ou à perda de autonomia 
física, mental, intelectual ou sensorial, precisam de atenção de outras pessoas ou ajudas importantes para realizar 
atividades básicas de vida diária ou, em caso de pessoas deficientes intelectuais ou com enfermidades mentais, de 
outros apoios para autonomia pessoal."

As pessoas em situação de dependência necessitam de cuidados de longa duração que, para a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), são sistemas de atividades levadas a cabo por cuidadores informais (familiares, amigos ou vizinhos) 
ou profissionais (saúde, social ou outros) ou ambos, para conseguir que uma pessoa que não seja totalmente capaz de 
cuidar de si mesma mantenha a melhor qualidade de vida possível, de acordo com suas preferências individuais, com o 
maior grau possível de independência, autonomia, participação, realização pessoal e dignidade humana.

Os países nórdicos, desde a década de 1980, vêm discutindo o tema da dependência, que, para Cabrero (2013), nos 
últimos 30 anos, vêm ampliando sua rede protetora de dependência com extensas redes universais de serviço social e 
de saúde.

De acordo com Rodriguez Cabrero (2013):

"a tendência do modelo de cuidados de longa duração – CLD – europeu corresponde a um sistema de regulação e 
financiamento (parcial) público, de planejamento, organização e avaliação regional, gestão municipal e mista, enquanto 
a provisão com uma crescente substituição do setor público pelo setor privado." (2013, p.241).

Está evidente a tendência à privatização e de o risco social ficar por conta da pessoa em situação de dependência e sua 
família, como no caso do Reino Unido, que considera essa área de proteção social como responsabilidade do indivíduo 
e, residualmente, da sociedade.

O risco social da dependência está presente em todas as sociedades. Com maior peso em decorrência do envelhecimento 
populacional, as sociedades europeias, que já estão mais envelhecidas, estão vivenciando e discutindo o tema há 
mais tempo, são países, na sua maioria, desenvolvidos, apresentando melhores condições de vida que os países em 
desenvolvimento, que atravessam acelerado processo de envelhecimento populacional.

O risco social da dependência deve ser pensado pelos Estados, tanto que , para Rodriguez Cabrero (2013), o ponto de 
partida é crucial para novas reformas, de modo que essas se baseiem não em escassas medidas, mas nas instituições 
do passado que se reformam, expandem, adaptam e estruturam para dar resposta ao risco social. (2013, p.241)

Para Andersen (2011),
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“(...)nos encontramos diante de uma crise do Estado de Bem-Estar, provocada dessa vez pelas mudanças demográficas. 
Segundo as projeções, o envelhecimento da população se supõe um aumento de gastos sociais em que o Estado de 
Bem-Estar não poderá sobreviver. Ademais, são muitos os que temem que o envelhecimento provoque um conflito de 
gerações insolúvel, em que as pessoas idosas, em número crescente, sairão seguramente vitoriosas.” (2011, p.100)

O cenário demográfico está presente: o envelhecimento é uma grande conquista para toda sociedade, no entanto, há 
necessidade de reformas, mas que sejam baseadas nos princípios de justiça. Nesse contexto, para Andersen (2011, 
p.101), "os neoliberais advogam privatizações, enquanto os sindicatos e os lobbies dos aposentados insistem no status 
quo a todo custo".

Obviamente, quando aumenta a expectativa de vida, aumenta a demanda por cuidados das pessoas idosas dependentes, 
e com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, tornou-se necessário buscar alternativas. "A regra 
geral é que as pessoas idosas consomem em torno de 3,2 vezes mais atenção de saúde que os demais, e até 4,1 vezes 
para os idosos com 75 anos" (Andersen, 2011, p.103).

Andersen (2011), tomando a experiência da Suécia, verificou que, para cobrir completamente os gastos de cuidados das 
pessoas idosas, custaria aproximadamente 3% do PIB. Com o aumento da população idosa, esse custo deverá superar 
os 6% entre 2030-2040.

rEgImEs dE BEm-EstAr

Rodriguez Cabrero (2013) define os quatro Regimes de Bem-Estar como:

a) o modelo anglo-saxão ou liberal (Reino Unido e Irlanda), os cuidados de longa duração – CLD se definem sobre bases 
assistencialistas. Ou seja, a atenção socioassistencial e de saúde se desdobra em uma proteção universal (saúde) e 
outra assistencial (cuidados pessoais de tipo social ou CLD) com uma oferta ampla de serviços que, em geral, são de 
gestão privada. As ajudas monetárias são financiadas pela Previdência Social, e os serviços sociais, pelos municípios.

b) No regime nórdico, a dependência foi incluída progressivamente no sistema de serviços sociais municipais com 
prestação mais na lógica da cobertura. Nesse regime se inclui especificamente a Holanda, com características 
universais do modelo nórdico e do modelo continental de Previdência Social, e onde os CLD se regulam e gestionam 
no sistema de saúde. Sob a influência da nova economia (o neoliberalismo econômico) e com a chegada ao governo de 
partidos conservadores, caso da Suécia, houve mudanças progressivas de políticas que combinam contenção de gasto 
social ou serviços sociais de CLD.

c) No regime Continental, que compreende Áustria, Alemanha, França, Luxemburgo e Bélgica, houve reformas em 
profundidade, que têm acometido o sistema de Previdência Social. Aqui serão considerados os três primeiros países, dada 
sua especial importância e influência nos outros modelos. Todos eles têm enfrentado reformas de certa profundidade 
mediante a criação (a partir de sistemas assistenciais) de programas universais de dependência, baseados no direito 
subjetivo, que se materializa mediante a valorização por grau da situação de dependência.

A Áustria é o primeiro país continental que aprovou uma lei da dependência em 1993, que transforma o modelo 
assistencial em outro de cobertura universal, via Previdência Social. Cria-se um novo ramo de proteção universal, 
baseado no direito subjetivo; se ascende mediante avaliação por parte da Previdência Social, e as cotizações sociais 
financiam as prestações, que são todas monetárias e limitadas, cuja quantia depende do grau de dependência.
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O modelo alemão de CLD funciona desde 1995 com uma nova reforma. É um modelo de cobertura  universal, no qual 
se faz prévia avaliação da situação da dependência que a classifica em três graus: grave, severo e moderado. Desse 
sistema estão excluídos os grupos de renda média alta e alta, que têm que buscar, obrigatoriamente, seguros privados 
(em torno de 10% da população).

d) O regime mediterrâneo de atenção à dependência compreende o conjunto de países do sul da Europa nos quais, 
historicamente, a família tem um papel central na função do cuidado, e o setor público intervém de maneira subsidiária 
e assistencial. Esse modelo teve de fazer frente, sobretudo nos casos de Espanha e Itália que aqui consideramos, a 
profundas e rápidas mudanças demográficas, vindo a coincidir com o envelhecimento da população a aceleração das 
mudanças das funções tradicionais da família e a integração da mulher ao mercado de trabalho.

A Itália não dispõe de um sistema universal de cuidados, mas vem desenvolvendo um conjunto de prestações de apoio à 
família e tem ampliado progressivamente o sistema assistencial. Em 1988, aprovou uma ajuda financeira às pessoas com 
mais de 65 anos e um valor único para todos os graus de dependência. (Rodriguez Cabrero 2013, p.247 – tradução nossa).

O cenário mostra os vários sistemas que vêm sendo desenvolvidos, na União Europeia, de atenção às pessoas em 
situação de dependência. Demonstrando a âncora com a Previdência Social, os sistemas impõem limites à atenção, 
prevalecendo a atenção domiciliar por ser menos onerosa; os serviços em residências (Instituição de Longa Permanência 
para Idosos – ILPI) são elevados. A assistência social e a saúde devem estar sempre juntas, propiciando serviços sócio 
assistencial e de saúde. Exceto a Itália, nos demais sistemas os beneficiários contribuem financeiramente para ter um 
atendimento, a não ser que não tenham condições de arcar com sua parte.

sEguro CuIdAdo

A Espanha aprovou, em 2006, a Lei nº 39, de "Promoción de la Autonomia Personal y Atención a las Personas en 
situación de dependência" como um instrumento de apoio e serviços às pessoas em situação de dependência e como 
um direito subjetivo. A lei contempla um regime de cooperação entre a administração geral do estado (Federal) e 
as comunidades autônomas, mediante convênio para implementação da lei, com serviços e prestações monetárias. 
Antes da Lei da Dependência, como é chamada, os espanhóis com dependência e/ou deficiência eram atendidos pela 
assistência social como um direito assegurado em sua Constituição. A Lei da Dependência veio a reforçar a atenção 
a esse segmento populacional.

Para acompanhar a implementação da Lei da Dependência, foi criado o Conselho Territorial do Sistema para Autonomia 
e Atenção à Pessoa com Dependência, como instrumento de cooperação para articulação do Sistema. O Conselho 
é constituído por representantes do governo da nação, das comunidades autônomas, dos municípios, conselhos 
municipais, por intermédio de entidades, e conta ainda com seus próprios órgãos consultivos e de participação, dentre 
eles: Conselho Estatal das Pessoas Idosas, Conselho das Pessoas com Deficiência, Conselho Estatal (Nacional) das 
Organizações Não Governamentais de Ação Social e Comitê Consultivo do Sistema de Dependência.

O conselho tem como atribuição: a cooperação interadministrativa para o desenvolvimento da Lei; estabelecer os 
critérios para determinar a intensidade de proteção dos serviços previstos; acordar as condições e quantias das ajudas 
monetárias; adotar os critérios de participação do beneficiário no custo dos serviços; acordar os critérios (baremo) 
com os critérios básicos do procedimento de avaliação e das características dos órgãos de avaliação; elaborar planos, 
projetos e programas conjuntos; adotar critérios comuns de atuação e de avaliação do Sistema; facilitar a disposição 
de documentos, dados e estatísticas comuns; informar as normativas estatal de desenvolvimento em matéria de 
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dependência; e atuar na cooperação, comunicação e informação entre as administrações públicas.

Com a crise financeira que assola a Espanha, a Lei da dependência sofreu algumas alterações que dificultaram o acesso 
às pessoas em situação de dependência. Atualmente, só estão tendo acesso aos serviços as pessoas com dependência 
grave. As severas e moderadas não estão sendo atendidas na maioria das comunidades autônomas e a previsão de 
atendimento é para 2015.

Para as pessoas terem acesso ao CLD na Espanha, devem, primeiramente, procurar o serviço social de sua comunidade 
autônoma, onde serão avaliadas por equipe preparada para tal fim, com preenchimento de um formulário (baremo) 
aprovado por decreto. Caso haja necessidade, será feita visita domiciliar. Comprovada a necessidade do atendimento 
e analisada com a família, o beneficiário terá um Plano Individual de Atenção – PIA para um melhor acompanhamento 
do seu caso.

Entre a avaliação e o reconhecimento da dependência, deverá haver um prazo máximo de 6 meses. O catálogo conta com 
os seguintes serviços: tele assistência, atenção domiciliar, centro dia e residências. Caso o local em que a pessoa more 
não tenha disponibilidade de serviços em centro dia ou residências, a família recebe prestações monetárias e elege 
o serviço em outro município, ou, se for o caso, contrata cuidadores. Em todos os serviços, o beneficiário ou a família 
têm de pagar uma parte do serviço de acordo com sua renda. A contribuição por parte do beneficiário é decidida pela 
comunidade autônoma, de acordo com a renda familiar, levando em consideração poupança e bens.

Como não foram assegurados recursos para a Lei da Dependência, ela concorre com outras áreas na hora da divisão 
do orçamento em âmbito do Governo Central. Isso tem contribuído para uma lista de espera que chega até quatro anos 
para uma residência, e dois anos para centro dia em algumas comunidades autônomas.

A Espanha enfrenta problemas financeiros pela grande demanda por serviços de CLD e por serem financiados com 
recursos de impostos, não sendo uma prioridade na hora da divisão dos mesmos.

No caso da Alemanha, foi criado um seguro cuidado, em março de 1994, que entrou em vigor em janeiro de 1995 de 
forma gradual, atendendo as pessoas com nível moderado de dependência. Esse seguro é um pilar independente 
da Previdência Social, junto com o seguro enfermidade, pensões, desemprego e acidentes. Esse seguro tem uma 
corresponsabilidade individual (Lange,2014).

O seguro de cuidado alemão se rege pelo princípio da cobertura parcial, em função de um catálogo de prestações, e não 
pela necessidade da pessoa, prevalecendo a atenção no entorno familiar. É o único ramo da Previdência alemã que não 
recebe recursos do governo.

A contribuição, quando o seguro foi criado em 1995, era de 1%, sendo obrigatório através do Seguro Social Sanitário. Os 
empregadores, no entanto, demonstraram descontentamento por ser repartida a contribuição em partes iguais com 
os empregados. Para chegar a um consenso, houve um acordo para os empregados renunciarem um dia de férias e, 
com esse valor, seria compensado o desconto. No ano seguinte, foi preciso aumentar para 1,7% e, no período de 1999-
2005, observou-se que os gastos cresciam mais que os recursos, sendo então aumentado para 1,92% somente para 
os cotizantes sem filhos, isso porque se essa pessoa necessitar de apoio informal será maior a demanda de serviços a 
longo prazo. (Pietro, 2011)

Em 2007, observando o incremento dos gastos maior que o ingresso de recursos, houve um novo aumento de 0,25 
pontos percentuais, passando de 1,7% para 1,95% para cotizantes com filhos, e de 1,95% para 2,2% para cotizantes 
sem filhos. Os pensionistas também devem contribuir para o sistema de cuidados de longa duração em função dos seus 
rendimentos da aposentadoria. (Pietro, 2011).
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Ao ser um sistema de cobertura parcial, a contribuição por parte dos usuários é considerável. Os beneficiários aportaram, 
em 1999, 21% e, em 2011, 33% (Theobald, 2013; Zuchandk, 2011 apud Lange, 2014). A ele se acrescenta que, entre 1995 
e 2008, as prestações não foram atualizadas, sofrendo uma depreciação de aproximadamente 18,8% (Schneider, 2007, 
apud Lange, 2014).

Um grande número de pessoas em situação de dependência, no entanto, tem que recorrer aos serviços não contributivos. 
Para se ter uma ideia, a atenção assistencial na Alemanha, criada em 1963, passou de 165.000 beneficiários no ano em 
que foi criada, alcançando 660.000, em 1993 (Statistisches Bundesamt, 2010 apud Lange 2014). Com a introdução do 
seguro cuidado, esse serviço passou de 9,0 bilhões de euros, em 1994, a 3,5 bilhões, em 1997 (Bundesregierung, 2004; 
Theobald, 2013, apud Lange, 2014). A cifra de beneficiários dessa ajuda, entretanto, voltou a crescer consideravelmente. 
Em 2011, aproximadamente 423.000 pessoas recebiam esse serviço, sobretudo atenção em residências (ILPI) que tem 
uma grande carga econômica para as pessoas em situação de dependência (Bundesamt für Statistik, 2013 apud Lange, 
2014). O gasto total gerado pela prestação de serviço assistencial para as pessoas em situação de dependência passou 
de 3,15 bilhões de Euros, em 2005, para 3,7 bilhões de euros, em 2012 (Bundesamt für Statistik, apud Lange, 2014).

Observa-se que a tendência dos cuidados de longa duração é de crescer continuamente, em função do aumento da 
população idosa, e os governos estão atentos para não serem onerados.

Conforme Pietro (2011), o sistema estabeleceu um requisito de reserva que, ao final de cada ano, deve ter ao menos 
50% igual dos gastos de longa duração gerado durante um trimestre. Para não haver depreciação das contribuições, foi 
elaborado um plano em três etapas (2008, 2010 e 2015) para ir revalorizando progressivamente o valor.

O Japão criou, no ano 2000, o Seguro Cuidados de Longa Duração, com o objetivo de reduzir o peso suportado pelas 
famílias cuidadoras de pessoas em situação de dependência (Campbell e Ikegami, apud Pietro, 2011), sendo o lema do 
programa "de cuidados pela família a cuidados pela sociedade". O programa é universal para todas as pessoas com 65 
anos e mais de idade que vivem tanto em sua casa ou em centros residenciais (ILPI).

O sistema de seguro foi planejado rigorosamente: 45% deviam ser pagos pelas pessoas com 40 anos e mais de idade 
(aprox. 2.530 iene/mês); 45% a partir dos impostos (sendo a metade nacionais, uma quarta parte das prefeituras e a 
outra quarta parte dos municípios) e 10% pelo usuário. O Japão tem 47 prefeituras, e cada uma determina seus recursos 
e o valor que devem pagar aos residentes; a parte da contribuição do beneficiário é fixa, pagam 100% dos serviços e a 
administração lhes devolve 90% do valor pago (Pietro 2011).

As estimativas de gastos foram superadas, tendo que ser feita uma segunda reforma em 2006 (Campbell et al., 2010 
apud Pietro, 2011), com o objetivo de melhorar a saúde física e nutricional das pessoas idosas, visando retardar as 
situações de dependência e levando a um reordenamento das prestações de ajuda. Sendo incluídas as pessoas de 40-
64 anos que padeciam de alguma das 16 enfermidades tipificadas (ex: demências e cerebrovasculares).

Vem-se tornando evidente a necessidade de serviços e recursos para enfrentar a situação da dependência que vem 
crescendo com o aumento da expectativa de vida. A Espanha buscou a alternativa de criar uma Lei de Promoção da 
Autonomia Pessoal e atenção às pessoas em situação de dependência, no entanto, não assegurou recursos suficientes. 
Na Alemanha, a alternativa foi o seguro cuidado, com contribuição do trabalhador e do empregador, outras alternativas 
foram criadas em países como Singapura, Estados Unidos, Austrália, porém, todas cobram a parte de cotizações dos 
beneficiários.
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sErvIÇos oFErECIdos

A Espanha, apesar de estar enfrentando sérias dificuldades, oferece serviços como o tele assistência, sistema em que o 
idoso usa um dispositivo como relógio ou cordão e, quando passa mal, aciona um botão, que imediatamente é atendido: 
um brigadista vai à casa para constatar o problema e, caso seja necessário, chama o médico da rede de serviço. A 
instituição tem um prontuário da pessoa que recebe o serviço e cópia da chave de sua casa.

A atenção domiciliar é prestada por pessoas capacitadas para atender o idoso, auxiliando nas atividades de vida diária 
e instrumentais; as cuidadoras que prestam o serviço são orientadas a atuarem como profissionais e não para criar 
vínculos. O serviço é monitorado por equipes coordenadas por assistentes sociais.

Para Rodriguez (2013), o serviço de atenção domiciliar e de apoio ao entorno consiste em um programa personalizado, 
de caráter preventivo e reabilitador, em que se articula um conjunto de apoios e técnicas de intervenções profissionais 
consistentes em provisão de serviços, atenção pessoal (física e psicossocial), gestão, funcionamento adequado de 
unidade de convivência, fomento das relações sociais e apoio à família, prestado no domicílio e no entorno de uma 
pessoa adulta em situação de fragilidade, deficiência ou dependência.

O centro dia é um serviço intermediário entre o domicílio e a residência (ILPI), as equipes são formadas por fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional, animador social, psicólogo e assistente social. Dos centros dia visitados pela autora, na Espanha, 
a maioria funciona no mesmo edifício da residência (ILPI) por uma questão de otimização de recursos humanos e 
financeiros; em torno de 80% dos idosos são mulheres com Alzhaimer e outros tipos de demências. Os centros oferecem 
também serviços de cabelereiro, podologia e transportes. Os espaços são 90% públicos com gestão privada, existem 
também os privados com vagas públicas que chamam de concertadas, em que o governo compra as vagas. Os espaços 
são amplos e os idosos são atendidos de acordo com o grau de dependência. É um tipo de serviço em que o idoso tem 
o convívio com a família diariamente, é assistido de modo a estimular sua autonomia e capacidade funcional, o que 
contribui com as relações sociais.

Para Rodriguez Cabrero (2005, p. 10), os centros dia são definidos como: “un centro gerontologico terapéutico y de apoyo 
a la família que presta atención integral a la persona mayor en situación de dependencia en regímen ambulatorial y de 
manera especializada”.

Após anos de experiências e discussões científicas, os gestores e técnicos chegaram à conclusão de que as ILPI devem 
ser como a casa do idoso, com poucas pessoas – como casa lar, onde possam conviver bem com todos; os quartos 
devem ser amplos, com no máximo dois idosos, todos com banheiro privado e um a dois banheiros disponíveis com 
maior espaço para os idosos que requerem banhos em macas ou outras necessidades.

AlgumAs CoNsIdErAÇÕEs

Os ganhos da expectativa de vida não devem ser vistos como um problema, mas como uma conquista que está posta,  e 
devem ser buscadas alternativas para a superação dos desafios que essa nova realidade impõe.

No Brasil, apesar da ampla cobertura previdenciária experimentada pelos idosos de 60 anos ou mais, e dos serviços 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, há uma parcela significativa de aposentados e pensionistas cujos 
valores de benefício não são suficientes para cobrir todos os gastos decorrentes do envelhecimento. Em outros países, 
como Grécia e Itália, com a crise econômica e financeira, os primeiros cortes foram nas pensões e aposentadorias, 
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levando muitos idosos ao suicídio. Para Andersen (2006), as reformas em decorrência do envelhecimento devem ser 
equitativas e repartidas entre jovens e idosos.

O Brasil, com o aumento da expectativa de vida, está também aumentando o número de pessoas acima de 80 anos. 
É a fase que apresenta mais fragilidades e, consequentemente, a dependência. De acordo com a PNAD 2012, já são 
24,8 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, correspondendo a 12,6% da população total. Desses, as pessoas de 80 
anos ou mais totalizam 2.935.558 milhões de acordo com o Censo 2010, sendo 1.133.112 homens, 1.802.446 mulheres 
e 24.210 centenários. Com o aumento da expectativa de vida, não só haverá mais idosos, mas também esses deverão 
receber suas aposentadorias e pensões por mais tempo.

São duas as legislações brasileiras destinadas especificamente às pessoas idosas no Brasil: a Política Nacional do 
Idoso e o Estatuto do Idoso, que asseguram direitos, programas, projetos e serviços, destacando-se centros dia, 
atenção domiciliar, atenção integral institucional (ILPI) e centros de convivência. Os centros de convivência são espaços 
destinados a idosos independentes onde são desenvolvidas diversas atividades que estimulem sua autonomia, relações 
sociais, integração e participação na sua comunidade, contribuindo para um envelhecimento ativo. Os demais serviços 
são destinados a idosos com algum grau de dependência, porém esses serviços são poucos e a maioria, privados.

O Ministério da Saúde tem programas que atendem ao público idoso, dentre eles o de atenção domiciliar, que "consiste 
numa modalidade de atenção à saúde substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de 
ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de 
continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde" (Brasil, 2013). Trata-se de um programa destinado a 
pessoas de todas as idades, é universal, de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, para os que necessitam 
de apoio contínuo.

Existe uma Política de Saúde do Idoso, editada pela Portaria nº 2.528, que contempla a promoção do envelhecimento 
ativo e saudável; o estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; a garantia da participação e o 
fortalecimento do controle social; e a formação e a educação permanente dos profissionais do SUS em gerontologia.

Embora nem todas as pessoas idosas sejam dependentes, em torno de 2,9 milhões de pessoas com dependência é um 
número significativo para que os governantes comecem a discutir o tema científica e politicamente, ou seja, é imperiosa 
a necessidade de inserir o tema na agenda governamental.

Como já citado, os países desenvolvidos, com muito mais recursos que os em desenvolvimento, estão discutindo o tema 
da dependência há mais de duas décadas, e enfrentam sérios problemas em relação à prestação de serviços, optando 
por assistência com ajudas financeiras, por ser menor o custo e não ter intermediários, só que é um atendimento que 
limita a geração de empregos e renda.

O seguro dependência ou seguro cuidado são alternativas para atender as pessoas em situação de dependência, porém, 
para os serviços de longa duração, urge a necessidade de recursos para financiar tais serviços, que não são baratos; os 
prestados em domicílio são menos onerosos, e as instituições de longa permanência são os serviços mais caros.

As opções de seguro público são preferíveis economicamente e são mais efetivas socialmente que as do tipo privado, 
cujo papel é de complementariedade. Problema distinto é a gestão de serviços sociais de longa duração, onde o setor 
privado pode ter um papel importante (e de fato já o tem), em colaboração com o setor público, que não pode renunciar 
seu papel de regulador e de instituição que garanta uma série de prestações básicas universais baseadas no direito 
subjetivo específico e em âmbito de referência para o setor privado, no que se refere à efetividade do direito social e à 
atenção de qualidade à pessoa dependente. Do mesmo modo, a família e os cidadãos assumirão, como até agora, uma 
parte do custo em tempo de cuidado e dinheiro. (Rodriguez Cabrero, 2005, p. 72, tradução nossa).
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Faz-se necessário criar sistemas com fundos de reservas e a participação do usuário ou da família. As experiências 
apresentadas dos países que criaram seguros tiveram que fazer adequações para ter sustentabilidade.

Em decorrência dos altos custos e da crise econômica e financeira, a Espanha teve de fazer reformas, editando decreto 
para alterar a Lei de Dependência, chegando a cortar seis milhões de Euros dos recursos para implementação de serviços 
da Lei da Dependência. Dentre as alterações da Lei, destacam-se o atendimento somente às pessoas em situação de 
dependência grave, o que, para Rodriguez Cabrero (2005), é intenso, algo mais que 62% das pessoas dependentes recebem 
cuidados pessoais por mais de quatro anos e quase 42% dos dependentes recebem atenção pessoal pelo cuidador 
principal por mais de oito anos, sendo a duração média de cuidados pessoais algo mais de seis anos, o que, no caso da 
família (parentes em geral), chega aos seis anos e meio. Isso tudo em um contexto europeu, em que as instituições de 
previdência são mais sólidas, há maior disponibilidade orçamentária e menor incidência de índices de corrupção.

A situação de cuidados de longa duração é muito séria, e o Brasil precisa se mirar nos exemplos dos países desenvolvidos 
e com maior número de idosos para enfrentar a questão da dependência, que só irá se agravar com o passar dos anos. 
Torna-se cada vez mais urgente tomar medidas a respeito desse assunto, começando com discussões sobre o tema 
com especialistas na área de geriatria, gerontologia, demógrafos, economistas, sindicatos, associações de aposentados 
e pensionistas e ministérios que compõem a Seguridade Social e do Planejamento, além do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada – IPEA.
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saldo Previdenciário e Arrecadação 

Necessidade de FiNaNciameNto (iNPc de Nov/2014)

No mês (nov/2014 ) R$ 7,91 bilhões

Acumulado em 2014 R$ 59,49 bilhões

Últimos 12 meses R$ 53,74 bilhões

Toda a análise feita nesta seção está baseada em valores deflacionados 
pelo INPC. Valores nominais terão referência expressa ao longo do texto.

resultado das Áreas urbana e rural 

Em novembro de 2014, a arrecadação líquida urbana, 
incluída a arrecadação Comprev, foi de R$ 28,3 bilhões, 
crescimento de 5,7% (+R$ 1,5 bilhão) em relação a 
novembro de 2013, e de 4,0% (+R$ 1,1 bilhão) frente a 
outubro de 2014, e registrou na sua série histórica o seu 
maior valor (desconsiderados os meses de dezembro, 
nos quais há um incremento significativo de arrecadação 
em virtude do décimo terceiro salário). A arrecadação 
líquida rural foi de R$ 535,2 milhões, aumento de 
1,4% (+R$ 7,5 milhões), quando comparado com o mês 
anterior, e de 0,8% (+R$ 4,3 milhões) em relação ao mês 
de novembro de 2013, conforme se pode ver na Tabela 1.

tabela 1

Evolução: Arrecadação Líquida, Despesa com Benefícios Previdenciários e Resultado Previdenciário, segundo a clientela urbana e rural 
(2013 e 2014) – Resultado de Novembro – em R$ milhões de Novembro/2014 – INPC 
 

Nov-13
( a )

out-14
( B )

Nov-14
( c )

var. %
( c / B )

var. %
( c / a )

acumulado 
(JaN a Nov) var. %

2013 2014

1. Arrecadação Líquida (1.1 + 1.2 )  27.300,4  27.735,4  28.818,7  3,9  5,6  287.148,5  299.818,6  4,4 

1.1 Arrecadação Líquida Urbana Total  26.769,4  27.207,6  28.283,5  4,0  5,7  281.183,1  293.684,4  4,4 

1.1.1 Arrecadação Líquida Urbana  25.745,0  25.644,6  26.594,6  3,7  3,3  272.544,3  277.095,5  1,7 

1.1.2 Compensação Desoneração da Folha de 
Pagamento  1.024,3  1.562,2  1.688,8  8,1  64,9  8.634,9  16.582,8  92,0 

1.1.3 Comprev  0,1  0,8  0,2  (80,8)  59,0  3,9  6,2  60,4 

1.2 Arrecadação Líquida Rural  530,9  527,7  535,2  1,4  0,8  5.965,4  6.134,1  2,8 

2. Despesa com Benefícios (2.1 + 2.2 + 2.3)  32.599,8  30.642,8  36.730,2  19,9  12,7  347.022,3  359.311,0  3,5 

2.1 Benefícios Previdenciários  32.345,9  29.902,5  33.151,6  10,9  2,5  337.188,0  348.693,0  3,4 

2.1.1 Urbano  24.018,5  23.208,0  24.678,0  6,3  2,7  259.524,7  268.496,9  3,5 

2.1.2 Rural  8.327,4  6.694,5  8.473,6  26,6  1,8  77.663,4  80.196,1  3,3 

2.2 Passivo Judicial  82,6  568,7  3.423,3  502,0  4.042,3  7.965,2  8.852,4  11,1 

2.2.1 Urbano  61,4  441,4  2.548,3  477,3  4.052,6  6.103,2  6.732,8  10,3 

2.2.2 Rural  21,3  127,3  875,0  587,3  4.012,6  1.862,0  2.119,6  13,8 

2.3 Comprev  171,2  171,7  155,3  (9,5)  (9,3)  1.869,0  1.765,6  (5,5)

3. Resultado Previdenciário (1 - 2)  (5.299,4)  (2.907,4)  (7.911,5)  172,1  49,3  (59.873,7)  (59.492,4)  (0,6)

3.1 Urbano (1.1 - 2.1.1 - 2.2.1 - 2.3)  2.518,3  3.386,6  901,9  (73,4)  (64,2)  13.686,2  16.689,2  21,9 

3.2 Rural (1.2 - 2.1.2 - 2.2.2)  (7.817,7)  (6.294,1)  (8.813,4)  40,0  12,7  (73.560,0)  (76.181,6)  3,6 

Fonte: INSS (fluxo de caixa ajustado pelo sistema Informar) Elaboração: SPPS/MPS

A despesa com pagamento de benefícios urbanos, incluídas as despesas com sentenças judiciais urbanas e Comprev, 
foi de R$ 27,4 bilhões, em novembro de 2014, aumento de 12,9% (+R$ 3,1 bilhões) em relação ao mês correspondente 
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de 2013 e de 14,9% (+R$ 3,6 bilhões), quando comparado ao mês anterior. A despesa rural, 
incluídas as sentenças judiciais rurais, foi de R$ 9,3 bilhões em novembro de 2014, elevação 
de 37,0% (+R$ 2,5 bilhões), frente a outubro de 2014 e de 12,0% (+R$ 999,9 milhões), 
entre novembro de 2014 e o mês correspondente de 2013.  O crescimento na despesa 
de novembro, na comparação com o mês anterior, é explicado pelo último pagamento da 
metade do 13º salário dos benefícios previdenciários com renda mensal no valor de até um 
salário mínimo, que foi de R$ 1,5 bilhão para a clientela urbana e de R$ 1,6 bilhão para o 
meio rural. No mês de agosto de 2014 já havia sido pago uma parte da antecipação do 13º 
salário dos benefícios previdenciários com renda mensal no valor de até um salário mínimo, 
conforme determina a Lei nº 11.665, de 29/04/2008, no valor total de R$ 3,0 bilhões. A 
despesa com o pagamento de benefícios rurais é fortemente influenciada pelo reajuste do 
salário mínimo, uma vez que 99,4% (9,1 milhões de beneficiários) dos benefícios pagos são 
de valor de até um salário mínimo.

A clientela urbana apresentou superávit de R$ 901,9 milhões em novembro de 2014. Já a 
clientela rural apresentou necessidade de financiamento de R$ 8,8 bilhões.

De janeiro a novembro de 2014, a arrecadação líquida na área urbana, incluída a arrecadação 
Comprev, somou R$ 293,7 bilhões, aumento de 4,4% (+R$ 12,5 bilhões), e a rural resultou 
em R$ 6,1 bilhões, crescimento de 2,8% (+R$ 168,7 milhões). A despesa com benefícios 
previdenciários urbanos, incluída as despesas com sentenças judiciais urbanas e Comprev, 
totalizou R$ 277,0 bilhões e R$ 82,3 bilhões para a clientela rural, incluída as sentenças 
judiciais rurais. No acumulado de 2014, o meio urbano somou um superávit de R$ 16,7 
bilhões, aumento de 21,9% (+R$ 3,0 bilhões), em relação ao mesmo período de 2013. Já no 
meio rural, a necessidade de financiamento foi de R$ 76,2 bilhões, crescimento de 3,6% 
(+R$ 2,6 bilhões), nessa mesma comparação. Esse baixo valor de arrecadação, quando 
comparado ao pagamento de benefícios na área rural é consequência da importante política 
de inclusão previdenciária destinada aos trabalhadores rurais que vivem em regime de 
economia familiar.
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gráfico 1

Evolução da Arrecadação 
Líquida, Despesa com 
Benefícios Previdenciários 
e Resultado Previdenciário, 
segundo a clientela urbana 
e rural - Acumulado até 
novembro - R$ bilhões de 
novembro/2014 – INPC

Fonte: INSS (fluxo de caixa ajustado pelo 
sistema Informar) Elaboração: SPPS/MPS
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rEsultAdo Em CoNJuNto dAs ÁrEAs urBANA E rurAl 

A arrecadação líquida da Previdência Social, em novembro de 2014, foi de R$ 28,8 
bilhões, aumento de 5,6% (+R$ 1,5 bilhão), em relação ao mesmo mês de 2013, e de 3,9% 
(+R$ 1,1 bilhão), quando comparada à de outubro de 2014, e registrou na sua série histórica 
o seu maior valor (desconsiderados os meses de dezembro, nos quais há um incremento 
significativo de arrecadação em virtude do décimo terceiro salário). As despesas com 
benefícios previdenciários alcançaram o montante de R$ 36,7 bilhões, crescimento de 12,7% 
(+R$ 4,1 bilhões), em relação ao mês correspondente de 2013 e de 19,9% (+R$ 6,1 bilhões) 
em relação a outubro de 2014, o que resultou na necessidade de financiamento de R$ 7,9 
bilhões, conforme se pode ver na Tabela 2.

Nov-13
( a )

out14
( B )

Nov-14
( c )

var. %
( c / B )

var. %
( c / a )

acumulado 
(JaN a Nov) var. 

%
2013 2014

1. Arrecadação Líquida (1.1 
+ 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) 27.300,4 27.735,4 28.818,7 3,9 5,6 287.148,5 299.818,6 4,4 

1.1. Receitas Correntes 28.120,0 28.118,6 28.177,9 0,2 0,2 298.437,7 303.153,7 1,6 

Pessoa Física (1) 993,8 1.058,5 1.025,3 (3,1) 3,2 10.930,3 11.364,1 4,0 

SIMPLES - Recolhimento 
em GPS (2) 1.251,1 1.321,7 1.308,2 (1,0) 4,6 13.251,4 13.923,8 5,1 

SIMPLES - Repasse STN (3) 2.631,4 2.651,8 2.829,6 6,7 7,5 26.085,3 28.035,7 7,5 

Empresas em Geral 16.150,7 15.553,2 15.444,7 (0,7) (4,4) 175.546,9 171.110,3 (2,5)

Setores Desonerados - DARF 1.173,3 1.736,0 1.747,7 0,7 48,9 10.771,4 17.110,6 58,9 

Entidades Filantrópicas (4) 201,6 223,2 217,6 (2,5) 7,9 2.179,5 2.341,5 7,4 

Órgãos do Poder Público - 
Recolhimento em GPS (5) 2.028,1 1.963,5 1.880,0 (4,3) (7,3) 20.165,8 22.072,0 9,5 

Órgãos do Poder Público 
- Retenção FPM/FPE (6) 584,0 610,0 624,0 2,3 6,8 6.948,5 6.410,6 (7,7)

Clubes de Futebol 8,7 10,2 9,9 (3,2) 13,4 119,3 114,7 (3,9)

Comercialização da 
Produção Rural (7) 334,3 340,3 332,8 (2,2) (0,4) 3.882,6 4.035,3 3,9 

Retenção (11%) 2.421,0 2.050,3 1.986,6 (3,1) (17,9) 24.798,7 22.230,4 (10,4)

Fundo de Incentivo ao 
Ensino Superior - FIES (8) 0,0 0,0 0,0 - - 107,9 0,0 (100,0)

Reclamatória Trabalhista 309,6 319,5 362,7 13,5 17,1 3.055,2 3.040,5 (0,5)

Outras Receitas 32,3 280,5 408,8 45,8 1.166,0 594,8 1.364,3 129,4 

1.2. Recuperação de Créditos 1.015,7 943,8 1.850,4 96,0 82,2 13.140,1 13.618,2 3,6 

Arrecadação / Comprev 
/ Dec. Nº 6.900/09 0,1 0,8 0,2 (80,8) 59,0 3,9 6,2 60,4 

Arrecadação / Lei Nº 11.941/09 295,4 520,4 1.090,8 109,6 269,3 3.556,6 5.235,7 47,2 

tabela 2

Arrecadação Líquida, 
Benefícios Previdenciários 

e Saldo Previdenciário 
– novembro/2013, 

outubro/2014, 
novembro/2014 e acumulado 
de janeiro a novembro (2013 e 

2014) – Valores em R$ milhões 
de novembro/2014 – INPC 

Fonte: INSS (fluxo de caixa ajustado pelo 
sistema Informar) Elaboração: SPPS/MPS



Receitas e Despesas 17 

Nov-13
( a )

out14
( B )

Nov-14
( c )

var. %
( c / B )

var. %
( c / a )

acumulado 
(JaN a Nov) var. 

%
2013 2014

Programa de Recuperação 
Fiscal - Refis (9) 5,9 15,0 21,5 43,1 261,5 115,9 118,2 2,0 

Depósitos Judiciais - 
Recolhimentos em GPS (10) 0,9 1,3 9,3 629,0 891,3 15,0 34,7 130,7 

Depósitos Judiciais - 
Repasse  STN (11) 52,6 (55,1) 89,0 (261,5) 69,2 1.523,0 1.060,6 (30,4)

Débitos  (12) 110,1 45,1 44,3 (1,9) (59,8) 964,6 666,3 (30,9)

Parcelamentos 
Convencionais (13) 550,6 416,3 595,3 43,0 8,1 6.961,2 6.496,5 (6,7)

1.3. Restituições de 
Contribuições (14) (31,3) (24,0) (46,1) 91,8 47,1 (1.056,4) (313,4) (70,3)

1.4. Transferências a Terceiros (2.828,3) (2.865,2) (2.852,2) (0,5) 0,8 (32.007,8) (33.222,8) 3,8 

1.5. Compensação da 
Desoneração - STN 1.024,3 1.562,2 1.688,8 8,1 64,9 8.634,9 16.582,8 92,0 

2. Despesas com Benefícios 
Previdenciários 32.599,8 30.642,8 36.730,2 19,9 12,7 347.022,3 359.311,0 3,5 

Pagos pelo INSS 32.517,1 30.074,1 33.306,9 10,7 2,4 339.057,0 350.458,6 3,4 

Sentenças Judiciais 
- TRF (15) 82,6 568,7 3.423,3 502,0 4.042,3 7.965,2 8.852,4 11,1 

3. Resultado Previdenciário (1 – 2) (5.299,4) (2.907,4) (7.911,5) 172,1 49,3 (59.873,7) (59.492,4) (0,6)

No acumulado de janeiro a novembro de 2014, a arrecadação líquida e as despesas com 
benefícios previdenciários chegaram, respectivamente, a R$ 299,8 bilhões e R$ 359,3 
bilhões, resultando na necessidade de financiamento de R$ 59,5 bilhões. Comparando 
com o mesmo período de 2013, a arrecadação líquida cresceu 4,4% (+R$ 12,7 bilhões) e 
as despesas com benefícios previdenciários, 3,8% (+R$ 1,2 bilhão). Já a necessidade de 
financiamento teve ligeira redução de 0,6% (-R$ 381,3 milhões).

Dentre os fatores que explicam o incremento da arrecadação líquida no ano de 2014, os 
principais são: (i) o crescimento do mercado de trabalho formal; (ii) o empenho gerencial na 
expansão da arrecadação como um todo; e (iii) a elevação do teto do RGPS a partir de janeiro 
de 2014, fato que ampliou a base de contribuição e elevou as receitas correntes.

Entre os principais fatores que contribuíram para o crescimento da despesa com benefícios 
previdenciários, pode-se citar: (i) o reajuste concedido ao salário mínimo, em janeiro de 2014, 
que em novembro determinou o valor recebido por 66,8% dos beneficiários da Previdência 
Social; (ii) o crescimento vegetativo, natural, do estoque de benefícios; e (iii) reajuste dos 
benefícios com valor superior a um salário mínimo, concedido em janeiro de 2014, com base 
no INPC do período de janeiro a dezembro de 2013.

tabela 2 (continuação)

Arrecadação Líquida, 
Benefícios Previdenciários 
e Saldo Previdenciário 
– novembro/2013, 
outubro/2014, 
novembro/2014 e acumulado 
de janeiro a novembro (2013 e 
2014) – Valores em R$ milhões 
de novembro/2014 – INPC 

Fonte: INSS (fluxo de caixa ajustado pelo 
sistema Informar) Elaboração: SPPS/MPS

Obs. Para algumas rubricas de arrecadação: 
calculados percentuais de participação 
de cada rubrica na arrecadação, apurada 
por meio do sistema INFORMAR, e 
aplicados posteriormente à arrecadação 
bancária do fluxo de caixa do INSS
(1) Contribuinte Individual, Empregado 
Doméstico, Segurado Especial e Facultativo.
(2) Recolhimento em Guia da 
Previdência Social - GPS - relativo à 
contribuição do segurado empregado de 
empresas optantes pelo SIMPLES.
(3) Repasse, pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, dos valores 
recolhidos relativos à cota patronal de 
empresas optantes pelo Simples.
(4) Recolhimento relativo à contribuição 
do segurado empregado de Entidades 
Filantrópicas das áreas de saúde, 
educação e assistência social, que 
têm isenção da cota patronal.
(5) Recolhimento em Guia da Previdência 
Social - GPS - em relação aos servidores 
da administração direta, autarquias 
e fundações, da União, estados e 
municípios, vinculados ao RGPS.
(6) Valores retidos do Fundo de Participação 
dos Estados - FPE - ou do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM 
- para pagamento das contribuições 
correntes de estados e municípios.
(7) Valores recolhidos por Produtores 
Rurais Pessoa Física e Jurídica, quando 
da comercialização de sua produção.
(8) Dívida das universidades junto à 
Previdência repassada ao INSS por meio do 
Fundo de Incentivo ao Ensino Superior - FIES.
(9) Arrecadação proveniente do Programa 
de Recuperação Fiscal, que promove 
a regularização de créditos da União, 
decorrentes de débitos de  pessoas 
jurídicas, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela SRF e pelo INSS.
(10) Recolhimento em  Guia da Previdência 
Social - GPS - de parcelas de créditos 
previdenciários das pessoas jurídicas que 
ingressam com ações contra a Previdência.
(11) Valor repassado pela Secretaria do 
Tesouro Nacional referente à parcela 
do crédito previdenciário das pessoas 
jurídicas que ingressam com ações 
contra a Previdência (Lei nº 9.709/98).
(12) Débitos quitados por meio de Guia da 
Previdência Social - GPS - ou recebidos 
em decorrência de Contrato de Assunção, 
Confissão e Compensação de Créditos.
(13) Pagamento de parcelamentos 
não incluídos em programa específico 
de recuperação de crédito.
(14) Inclui Ressarcimentos de Arrecadação.
(15) Pagamento de precatórios de benefícios 
e de requisições de pequeno valor resultantes 
de execuções judiciais. A Lei nº 10.524, de 
25.07.2002, no seu Art. 28, determinou que 
as dotações orçamentárias para pagamento 
destes valores seriam descentralizadas aos 
Tribunais, não mais sendo pagas pelo INSS.
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receitas Correntes e mercado de trabalho 

As receitas correntes foram de R$ 28,2 bilhões, em novembro de 2014, ligeiro aumento 
de 0,2% (+R$ 59,3 milhões), em relação a outubro de 2014, e de 0,2% (+R$ 57,9 milhões), 
quando comparado ao mês correspondente de 2013. Entre novembro de 2014 e o mês 
anterior, cabe destacar as rubricas Simples – Repasse STN e Reclamatória Trabalhista, 
que cresceram, respectivamente, 6,7% (+R$ 177,9 milhões) e 13,5% (+R$ 43,2 milhões). 
Já a rubrica Empresas em Geral apresentou leve redução de 0,7% (-R$ 108,5 milhões), 
conforme se pode ver no Gráfico 2.
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No acumulado de janeiro a novembro de 2014, as receitas correntes somaram R$ 303,2 
bilhões, 1,6% (+R$ 4,7 bilhões) maior que o registrado no mesmo período de 2013. Cabe 
destacar as rubricas setores desonerados, com crescimento de 58,9% (+R$ 6,3 bilhões), 
Órgãos do Poder Público – Recolhimento em GPS, com aumento de 9,5% (+R$ 1,9 bilhão) 
e receitas das empresas optantes pelo Simples, inclusive a contribuição dos empregados, 
com incremento de 6,7% (+R$ 2,6 bilhões). Já a rubrica Empresas em Geral sofreu redução 
de 2,5% (-R$ 4,4 bilhões), conforme se pode ver no Gráfico 3.
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gráfico 2

Variação das Receitas 
Correntes (novembro) de 
2014 em relação ao mês 

anterior - Em R$ milhões de 
novembro/2014 (INPC)

Fonte: INSS (fluxo de caixa ajustado pelo 
sistema Informar) Elaboração: SPPS/MPS

gráfico 3

Variação das Receitas 
Correntes (janeiro a novembro) 
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2013 - Em R$ milhões de 

novembro/2014 (INPC)

Fonte: INSS (fluxo de caixa 
ajustado pelo sistema Informar 

Elaboração: SPPS/MPS



Receitas e Despesas 19 

De acordo com a análise desenvolvida, é possível deduzir que, as receitas correntes guardam uma vinculação muito estreita 
com o mercado de trabalho. Esse fato pode ser percebido ao se analisar os principais indicadores do mercado de trabalho 
para o mês de outubro de 2014.

mercado de trabalho (outubro/2014) 

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, em outubro, os dados do CAGED 
mostram uma redução de 30.283 empregos formais, equivalente a variação de -0,07% em relação ao mês anterior. 
Tal resultado pode ser explicado pela interação de fatores conjunturais, sazonais e climáticos. O total de admissões 
no mês de outubro atingiu 1.718.373, o segundo maior para o mês e o de desligamentos alcançou 1.748.656, o maior 
para o período. No acumulado do ano, o emprego cresceu 2,24% representando o acréscimo de 912.287 postos de 
trabalho. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de 473.796 postos de trabalho, correspondendo à elevação de 1,15%. 
O desempenho negativo do mês de outubro originou-se da queda do emprego em cinco dentre os oito setores de 
atividades econômicas. Os principais setores responsáveis pela retração do contingente de trabalhadores com 
carteira assinada no mês em análise foram a Construção Civil (-33.556 postos ou -1,05%), a Agricultura, devido à 
presença de fatores sazonais relacionados ao cultivo de café (-19.624 postos ou -1,18%, redução menor que a 
ocorrida em outubro de 2013 (-22.734 postos) e a Indústria de Transformação (-11.849 postos ou -0,14%). Por outro 
lado, o Comércio (+32.771 postos ou +0,36%) foi o setor que mais gerou empregos. Em menor medida, vêm os Serviços 
(+2.433 postos ou +0,01%) e a Administração Pública (+184 postos ou +0,02%).  O nível de emprego no conjunto das 
nove Áreas Metropolitanas - AM apresentou queda de 0,04% ou -7.065 postos de trabalho. O conjunto dos interiores 
desses aglomerados urbanos registrou declínio de 25.069 postos de trabalho (-0,17%). Esse resultado originou-
se do recuo do emprego em cinco interiores dos nove aglomerados urbanos. As maiores reduções ocorreram nos 
interiores de São Paulo (-21.841 postos ou -0,36%) e Minas Gerais (-4.406 postos ou -0,16%.) e os maiores aumentos 
nos interiores do Rio Grande do Sul (+2.401 postos) e do Ceará (+2.100 postos).

Os resultados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), apurada em outubro de 2014, mostram que o contingente 
de pessoas ocupadas foi estimado em 23,3 milhões para o conjunto das seis regiões, registrando variação 
estatisticamente significativa em relação a setembro (alta de 0,8%). Frente a outubro de 2013, esse contingente 
não variou. Regionalmente, a análise mensal mostrou que, essa população manteve-se estável em todas as regiões, 
exceto em Recife (acréscimo de 2,7%). Na comparação com outubro de 2013, houve alta em Salvador (4,6%), declínio 
em Belo Horizonte (2,4%) e estabilidade nas demais regiões pesquisadas.  Na análise do contingente de ocupados 
por grupamentos de atividade, para o conjunto das seis regiões, de setembro para outubro de 2014, foi observada 
estabilidade em todos os grupamentos. Em comparação com outubro do ano passado, ocorreu queda de 4,0% no 
Comércio e alta de 4,4% nos outros serviços.  O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada no setor 
privado, no mês de outubro de 2014, foi estimado em 11,7 milhões no conjunto das seis regiões pesquisadas. Este 
resultado não variou na análise mensal (frente a setembro) e quando comparado com outubro de 2013 também se 
mostrou estável.  O rendimento médio real habitual dos trabalhadores foi estimado, para o conjunto das seis regiões 
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pesquisadas, no mês de outubro de 2014, em R$ 2.122,10. Este resultado foi 2,3% acima registrado no mês anterior 
(2.075,39) e 4,0% maior do que o obtido em outubro de 2013 (R$ 2.041,10).  A massa de rendimento médio real habitual 
dos ocupados foi estimada em R$ 50,1 bilhões em outubro de 2014, registrou alta de 3,1% em relação a setembro 
último. Na comparação com outubro do ano passado esta estimativa cresceu 3,8%.

Pela Pesquisa Industrial Mensal de Emprego e Salário – PIMES /IBGE, em outubro de 2014, o total do pessoal ocupado 
assalariado na indústria mostrou variação negativa de 0,4% frente ao patamar do mês imediatamente anterior, na 
série livre de influências sazonais, sétima taxa negativa consecutiva, acumulando nesse período perda de 3,9%. Com 
esses resultados, o índice de média móvel trimestral apontou redução de 0,5% no trimestre encerrado em outubro 
de 2014 frente ao patamar assinalado no mês anterior e manteve a trajetória descendente iniciada em abril do ano 
passado.  Na comparação com igual mês do ano anterior, o emprego industrial mostrou queda de 4,4% em outubro 
de 2014, trigésimo sétimo resultado negativo consecutivo nesse tipo de confronto e o mais intenso desde outubro de 
2009 (-5,4%). Com isso, o total do pessoal ocupado assalariado também recuou no índice acumulado dos 10 meses do 
ano (-3,0%). A taxa anualizada, índice acumulado nos últimos 12 meses, ao recuar 2,8% em outubro de 2014, manteve 
a trajetória descendente iniciada em setembro do ano passado (-1,0%).  Em outubro de 2014, o valor da folha de 
pagamento real dos trabalhadores da indústria ajustado sazonalmente avançou 1,1% frente ao mês imediatamente 
anterior, recuperando parte do recuo de 1,3% registrado em setembro último. Vale destacar que nesse mês verifica-
se a influência positiva da indústria de transformação (1,1%), já que o setor extrativo mostrou recuo de 0,6%. Ainda 
na série com ajuste sazonal, o índice de média móvel trimestral para o total da indústria apontou variação positiva 
de 0,1% no trimestre encerrado em outubro de 2014 frente ao patamar do mês anterior e interrompeu a trajetória 
descendente iniciada em fevereiro último.  Na comparação com igual mês do ano anterior, o valor da folha de 
pagamento real recuou 2,3% em outubro de 2014, quinta taxa negativa consecutiva neste tipo de confronto. Com isso, 
o valor da folha de pagamento real assinalou variação negativa de 0,3% no índice acumulado dos 10 meses do ano. A 
taxa anualizada, índice acumulado nos últimos 12 meses, ao mostrar recuo de 0,8% em outubro de 2014, apontou o 
resultado negativo mais intenso desde abril de 2010 (-1,1%) e permaneceu com a trajetória descendente iniciada em 
janeiro último (1,6%).

Os Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria – CNI, mostram que, em outubro de 2014, o 
faturamento real cresceu 3,1% na passagem de setembro para outubro – na série livre de influências sazonais –, 
marcando a quarta alta consecutiva. Embora o indicador sinalize recuperação, o seu resultado no acumulado do ano 
ainda é negativo, de 1,7%.  No sentido contrário, os indicadores de horas trabalhadas na produção e de utilização 
da capacidade instalada (UCI) caíram em outubro, mostrando que a indústria operou nesse mês abaixo do ritmo 
registrado em setembro. As horas trabalhadas diminuíram 0,3% em outubro frente a setembro, enquanto a UCI teve 
retração de 0,5 ponto percentual (p.p.) – feito o ajuste sazonal. Como reflexo da fraca atividade, a indústria manteve 
a trajetória de cortes nos postos de trabalho. O indicador de emprego caiu em outubro pelo oitavo mês seguido, o 
que deve levar a uma retração no número de trabalhadores industriais em 2014.  A massa salarial real cresceu 0,7% 
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entre outubro e setembro — na série sem influências sazonais.  Na comparação com 
outubro do ano passado, também nota-se crescimento de 0,7%. No acumulado do ano o 
crescimento é ainda mais significativo, da ordem de 2,4% — média de janeiro a outubro 
de 2014 comparada com a média do mesmo período de 2013.  O rendimento médio 
real, dessazonalizado, avançou 0,7% em outubro frente a setembro, contabilizando a 
quinta alta mensal consecutiva.  Esse resultado mostra certa inércia nos reajustes dos 
salários da indústria, que seguem avançando em termos reais mesmo frente ao cenário 
negativo da atividade. Tal comportamento tende a pressionar os custos com pessoal e, 
consequentemente, dificultar a recuperação do setor.

Nos últimos 18 meses, a arrecadação de Empresas em Geral vem apresentando uma 
tendência de aumento, conforme pode ser visto no Gráfico 4, fruto da recuperação do 
mercado de trabalho nesse período.
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receitas oriundas de medidas de recuperação de Créditos 
Em novembro de 2014, as receitas provenientes de medidas de recuperação de créditos 
foram de R$ 1,9 bilhão, elevação de 96,0% (+R$ 906,5 milhões), em relação a outubro 
de 2014, e de 82,2% (+R$ 834,7 milhões), frente a novembro de 2013. Entre outubro 
e novembro de 2014, a rubricas Arrecadação / Lei Nº11.941/09 e Parcelamentos 
Convencionais, tiveram aumento de 109,6% (+R$ 570,4 milhões) e 43,0% (+R$ 179,0 
milhões), respectivamente, e juntas representaram 91,1% do total das receitas oriundas 
de medidas de recuperação de crédito, conforme se pode observar no Gráfico 5.

gráfico 4

Arrecadação de Receitas 
Correntes e Empresas 
em Geral nos últimos 18 
meses – Em R$ bilhões de 
novembro/2014 – INPC

Legendas

 Empresas em Geral

 Receitas Correntes

Fonte: INSS (fluxo de caixa 
ajustado pelo sistema Informar)
Elaboração: SPPS/MPS
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Refis

No acumulado de janeiro a novembro de 2014, as receitas originadas de recuperação 
registraram o montante de R$ 13,6 bilhões, crescimento de 3,6% (+R$ 478,1 milhões) 
em relação ao mesmo período de 2013. As rubricas Depósitos Judiciais – Recolhimento 
em GPS e Arrecadação/Lei Nº11.941/09 apresentaram variações positivas de 130,7% 
(+R$ 19,6 milhões) e 47,2% (+R$ 1,7 bilhão), respectivamente, entre o acumulado de janeiro 
a novembro de 2014 e o período correspondente de 2013. Com relação ao desempenho 
negativo, nessa mesma comparação, destaca-se a rubrica Depósitos Judiciais – Repasse 
STN, com queda de 30,4% (-R$ 462,5 milhões), como pode ser visto no Gráfico 6.
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Benefícios Emitidos e Concedidos 

Em novembro de 2014, a quantidade de benefícios emitidos foi de 32,1 milhões, aumento 
de 3,3% (+1,0 milhão de benefícios) frente ao mesmo mês de 2013. Nessa mesma 
comparação, os Benefícios Assistenciais tiveram o maior percentual de aumento, de 
3,6% (+148,8 mil benefícios), seguido dos Benefícios Previdenciários, que cresceu 3,3% 
(+870,0 mil benefícios) e os Benefícios Acidentários, com leve aumento de 0,8% (+6,8 mil 
benefícios), como o observado na Tabela 3.

gráfico 6

Variação das Receitas de 
Recuperação de Créditos 

(janeiro a novembro) 
de 2014 em relação a 

2013 - Em R$ milhões de 
novembro/2014 (INPC)

Fonte: INSS (fluxo de caixa 
ajustado pelo sistema Informar)

Elaboração: SPPS/MPS

gráfico 5

Variação das Receitas de 
Recuperação de Créditos 

(outubro/2014) em 
relação ao mês anterior 

- Em R$ milhões de 
novembro/2014 (INPC)

Fonte: INSS (fluxo de caixa 
ajustado pelo sistema Informar)

Elaboração: SPPS/MPS
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Nov-13  
( a )

out-14  
( B )

Nov-14 
 ( c )

var. %  
( c / B )

var. %  
( c / a )

TOTAL  31.053.454  32.038.338  32.078.061 0,1 3,3 
PREVIDENCIÁRIOS 
+ ACIDENTÁRIOS  26.880.192  27.725.361  27.756.971 0,1 3,3 

PREVIDENCIÁRIOS  26.025.469  26.861.443  26.895.497 0,1 3,3 
Aposentadorias  17.278.538  17.844.265  17.888.922 0,3 3,5 
Idade  9.121.850  9.453.280  9.479.020 0,3 3,9 
Invalidez  3.113.542  3.169.118  3.171.912 0,1 1,9 
Tempo de 
contribuição  5.043.146  5.221.867  5.237.990 0,3 3,9 

Pensão por morte  7.133.948  7.292.300  7.302.323 0,1 2,4 
Auxílio-doença  1.435.712  1.529.171  1.515.753 (0,9) 5,6 
Salário-maternidade  87.274  96.257  88.830 (7,7) 1,8 
Outros  89.997  99.450  99.669 0,2 10,7 

ACIDENTÁRIOS  854.723  863.918  861.474 (0,3) 0,8 
Aposentadorias  188.407  195.080  195.673 0,3 3,9 
Pensão por morte  120.722  118.907  118.712 (0,2) (1,7)
Auxílio-doença  180.063  179.580  176.350 (1,8) (2,1)
Auxílio-acidente  303.367  311.308  312.011 0,2 2,8 
Auxílio-suplementar  62.164  59.043  58.728 (0,5) (5,5)

ASSISTENCIAIS + EPU  4.173.262  4.312.977  4.321.090 0,2 3,5 

ASSISTENCIAIS  4.149.147  4.289.734  4.297.949 0,2 3,6 
Amparos Assistenciais 
- LOAS  3.945.915  4.106.203  4.116.440 0,2 4,3 

Idoso  1.815.861  1.869.438  1.871.976 0,1 3,1 
Portador de 
deficiência  2.130.054  2.236.765  2.244.464 0,3 5,4 

Pensões mensais 
vitalícias - -

Rendas mensais 
vitalícias  203.232  183.531  181.509 (1,1) (10,7)

Idade  41.667  35.267  34.598 (1,9) (17,0)

Invalidez  161.565  148.264  146.911 (0,9) (9,1)

ENCARGOS 
PREVIDENCIÁRIOS 
DA UNIÃO (EPU) (1)

 24.115  23.243  23.141 (0,4) (4,0)

Entre outubro de 2014 e o mês correspondente de 2013, cabe destaque às aposentadorias 
por tempo de contribuição, que cresceram 3,9% (+194,8 mil aposentadorias), as 
aposentadorias por idade, aumento de 3,9% (+357,2 mil aposentadorias), as pensões por 
morte, com elevação de 2,4% (+168,4 mil benefícios) e o auxílio-doença (previdenciário + 
acidentário), que subiu 4,7% (+76,3 mil benefícios).

Da quantidade média de 31,6 milhões de emissões verificadas no período de janeiro a 
novembro de 2014, 58,0% (18,3 milhões) foram destinados a beneficiários da área urbana, 
28,6% (9,1 milhões) a beneficiários da área rural e 13,4% (4,2 milhões) aos assistenciais 
(Gráfico 7). De 2006 a 2014, a quantidade de benefícios emitidos apresentou incremento 
de 30,3% no meio urbano, de 25,7% no meio rural e de 47,6% nos assistenciais.

tabela 3 

Evolução da Quantidade 
de Benefícios Emitidos 
pela Previdência Social 
(novembro/2013, 
outubro/2014 e 
novembro/2014)

Fontes: Anuário Estatístico 
da Previdência Social - AEPS; 
Boletim Estatístico da 
Previdência Social - BEPS
Elaboração: SPPS/MPS
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O valor médio dos benefícios emitidos foi de R$ 1.073,51, média de janeiro a novembro de 
2014, aumento de 0,6% em relação ao mesmo período de 2013 e de 15,5% em relação à 
média de janeiro a novembro de 2007. (Gráfico 8).
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Em novembro de 2014, foram concedidos 421,5 mil novos benefícios, queda de 11,1% 
(-52,8 mil benefícios) em relação ao mês anterior e de 0,6% (-2,7 mil benefícios), quando 
comparado com novembro de 2013. Entre novembro de 2014 e o mês anterior, todos os 
grandes grupos tiveram redução: os Benefícios Previdenciários diminuíram 11,2% (-46,4 
mil benefícios), os Benefícios Acidentários, 12,6% (-3,5 mil benefícios) e os Benefícios 
Assistenciais, 9,2% (-3,0 mil benefícios), conforme pode ser visto na Tabela 4.

gráfico 8

Valor Médio do Total 
dos Benefícios Emitidos 

(Média de janeiro a 
novembro de cada ano) – 

2007 a 2014 - em R$ de 
novembro/2014 (INPC)

Fontes: Anuário Estatístico da 
Previdência Social - AEPS; Boletim 

Estatístico da Previdência Social - BEPS 
Elaboração: SPPS/MPS

gráfico 7

Evolução da Quantidade de 
Benefícios Emitidos pela 

Previdência Social, segundo 
a clientela (2006 a 2014) 

- Em milhões de benefícios - 
Média de janeiro a novembro

Legenda

Urbano  

Rural  

Assistencial 

Fontes: Anuário Estatístico da 
Previdência Social - AEPS; Boletim 

Estatístico da Previdência Social 
- BEPS Elaboração: SPPS/MPS
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Nov-13
( a )

out-14 
( B )

Nov-14
( c )

var. %
( c / B )

var. %
( c / a )

acum. JaN.
a Nov var. %

2013 2014

TOTAL  424.199  474.305  421.465 (11,1) (0,6)  4.840.594  4.841.629 0,0 

PREVIDENCIÁRIOS + ACIDENTÁRIOS  393.916  442.103  392.238 (11,3) (0,4)  4.509.929  4.522.090 0,3 

Previdenciários  366.998  414.346  367.978 (11,2) 0,3  4.194.444  4.230.436 0,9 

Aposentadorias  93.520  105.623  92.332 (12,6) (1,3)  1.077.562  1.065.917 (1,1)

Idade  53.333  59.132  51.732 (12,5) (3,0)  606.482  599.171 (1,2)

Invalidez  15.510  16.593  14.700 (11,4) (5,2)  178.851  175.192 (2,0)

Tempo de Contribuição  24.677  29.898  25.900 (13,4) 5,0  292.229  291.554 (0,2)

Pensão por Morte  34.035  35.686  32.574 (8,7) (4,3)  385.067  379.616 (1,4)

Auxílio-Doença  186.332  215.596  190.724 (11,5) 2,4  2.114.072  2.164.749 2,4 

Salário-Maternidade  50.227  54.243  49.405 (8,9) (1,6)  585.303  588.096 0,5 

Outros  2.884  3.198  2.943 (8,0) 2,0  32.440  32.058 (1,2)

Acidentários  26.918  27.757  24.260 (12,6) (9,9)  315.485  291.654 (7,6)

Aposentadorias  928  984  840 (14,6) (9,5)  10.783  10.093 (6,4)

Pensão por Morte  34  37  31 (16,2) (8,8)  468  387 (17,3)

Auxílio-Doença  24.058  24.790  21.691 (12,5) (9,8)  284.115  261.700 (7,9)

Auxílio-Acidente  1.883  1.932  1.689 (12,6) (10,3)  19.940  19.331 (3,1)

Auxílio-Suplementar  15  14  9 (35,7) (40,0)  179  143 (20,1)

ASSISTENCIAIS + EPU  30.283  32.202  29.227 (9,2) (3,5)  330.665  319.539 (3,4)

Assistenciais  30.223  32.152  29.179 (9,2) (3,5)  329.829  318.961 (3,3)
Amparos Assistenciais - 
LOAS  30.223  32.152  29.179 (9,2) (3,5)  329.829  318.961 (3,3)

Idoso  13.403  14.921  13.158 (11,8) (1,8)  157.305  148.483 (5,6)

Portador de Deficiência  16.820  17.231  16.021 (7,0) (4,8)  172.524  170.478 (1,2)

Rendas Mensais Vitalícias  -    -    -   - -  -    -   0,0 

Idade  -    -    -   - -  -    -   0,0 

Invalidez  -    -    -   - -  -    -   0,0 

Encargos Previdenciários da 
União (EPU)  60  50  48 (4,0) (20,0)  836  578 (30,9)

De janeiro a novembro de 2014, a quantidade de benefícios concedidos foi de 4,8 milhões 
de benefícios, e permaneceu praticamente invariável em relação ao mesmo período 
de 2013. Dois dos grandes grupos apresentaram redução, entre janeiro a novembro de 
2013 e o período correspondente de 2014: os Benefícios Acidentários, 7,6% (-23,8 mil 
benefícios) e os Benefícios Assistenciais com queda de 3,3% (-10,9 mil benefícios). Já os 
Benefícios Previdenciários aumentaram ligeiramente 0,9% (+36,0 mil benefícios).

Cabe observar que a concessão mensal de benefícios está sujeita a uma série de 
particularidades como número de dias úteis, disponibilidade de perícia médica, etc., o 
que pode prejudicar a comparação e análise mensal dos dados.  Já anualmente é possível 
estabelecer uma base de comparação mais estável.

tabela 4

Evolução da Quantidade 
de Benefícios Concedidos 
pela Previdência Social 
(Novembro/2013, 
Outubro/2014 e 
Novembro/2014 e 
acumulado de Janeiro a 
Novembro (2013 e 2014)

Fontes: Anuário Estatístico 
da Previdência Social - AEPS; 
Boletim Estatístico da 
Previdência Social - BEPS
Elaboração: SPPS/MPS
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Fluxo de Caixa 

2014 (R$ mil correntes)

Fonte: CGF/INSS.

Elaboração: SPPS/MPS

Obs. Em outubro de 1998, as contas do INSS foram 
centralizadas na conta única do Tesouro Nacional.

(1) Contribuição previdenciária arrecadada e transferida pela União. 
(2) Arrecadação proveniente do Programa de Recuperação 

Fiscal, que promove a regularização de créditos da União, 
decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos 

e contribuições administrados pela SRF e pelo INSS (atual MP 
nº 2.004-6/00, regulamentado pelo Decreto nº 3.342/00). 

(3) Contribuições das Universidades com utilização de recursos 
do Fundo de Incentivo ao Ensino Superior – FIES, repassadas à 

Previdência por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. 
(4) Retenção da parcela do crédito previdenciário das pessoas jurídicas 

que ingressam com ações contra a Previdência (Lei nº 9.709/98). 
(5) Recursos antecipados pelo Tesouro Nacional para a cobertura 

de eventuais excessos de pagamentos sobre recebimentos. 
(6) Pagamento de precatórios de benefícios e de requisições 

de pequeno valor resultantes de execuções judiciais. A Lei 
nº 10.524, de 25.07.2002, no seu Art. 28, determinou que as 

dotações orçamentárias para pagamento destes valores seriam 
descentralizadas aos Tribunais, não mais sendo pagas pelo INSS. 

(7) Reúne pagamentos realizados a ativos, inativos e 
pensionistas do quadro do INSS. 

(8) Reúne as despesas operacionais consignadas nas seguintes 
contas: Serviços de Terceiros, Remuneração Bancária, ECT, 

Material, Administração e Patrimônio, GEAP (Patronal), 
DATAPREV, PASEP e Diversos. 

(9) Recursos recolhidos pelo INSS e repassados aos seguintes 
órgãos: FNDE (salário educação), INCRA, 

DPC/FDEP - Marítimo, SDR/MAARA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, 
SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP. 
(10) O saldo final acumulado refere-se ao 

saldo final do último mês considerado. 

iteNs de receita e desPesa
em r$ mil - valores correNtes

JaN Fev mar aBr mai JuN Jul ago set out Nov dez acum. 2014

1. SALDO INICIAL  18.341.223  4.205.815  4.296.937  4.549.338  6.451.905  4.595.566  4.926.875  4.738.249  4.590.986  6.458.765  15.190.895     18.341.223 

2. RECEBIMENTOS  28.238.117  38.467.498  40.758.075  42.848.008  39.872.231  43.353.616  43.528.256  45.991.544  55.121.443  51.462.759  40.662.561     470.304.106 

2.1. ARRECADAÇÃO  28.346.562  27.172.471  26.904.877  27.434.043  28.117.753  28.041.310  28.158.454  29.258.878  28.780.150  28.973.680  30.092.780     311.280.959 

- Arrecadação Bancária  23.882.173  23.109.554  22.850.196  23.295.041  23.682.741  23.485.078  23.806.736  23.944.477  23.718.476  23.871.236  23.924.361     259.570.068 

- SIMPLES (1)  2.759.241  2.263.914  2.269.249  2.250.420  2.486.106  2.475.827  2.381.534  2.516.743  2.595.096  2.637.800  2.829.637     27.465.568 

- Programa de Recuperação Fiscal - REFIS (2)  7.211  7.508  7.420  17.490  6.879  7.221  5.009  9.548  11.463  14.942  21.501     116.191 

- Arrecadação /Comprev / Dec. Nº6.900/09  225  236  440  2.035  1.169  79  201  316  401  798  154     6.054 

- Arrecadação / Lei Nº11.941/09  288.718  299.203  280.422  276.313  286.529  327.512  279.220  1.018.621  489.788  517.684  1.090.847     5.154.855 

- Fundo de Incentivo ao Ensino Superior - FIES (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       -   

- Arrecadação / DARF Setores Desonerados  1.273.541  1.321.999  1.389.002  1.522.528  1.467.341  1.564.734  1.530.523  1.583.562  1.650.609  1.726.856  1.747.652     16.778.346 

- Depósitos Judiciais  (4)  113.039  143.151  74.119  (26.139)  157.978  154.280  123.441  128.134  134.419  (54.832)  89.005     1.036.593 

- Outros  33.181  26.906  34.030  96.355  29.012  26.580  31.791  57.477  179.898  259.197  389.625     1.164.050 

- Restituições de Arrecadação  (10.766)  (34.812)  (16.297)  (30.038)  (31.362)  (15.004)  (16.516)  (54.069)  (28.835)  (23.915)  (46.117)     (307.732)

2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS  (87.551)  (64.916)  (104.355)  (170.308)  (186.293)  (197.040)  (215.638)  (206.053)  (303.555)  (312.092)  (159.980)     (2.007.782)

2.3. OUTROS RECEBIMENTOS PRÓPRIOS  16.712  10.520  12.340  14.556  18.603  14.395  31.601  16.191  20.188  16.570  15.918     187.594 

2.4. ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (Tesouro Nacional) (5)  (10.774.049)  2.667.041  4.506.896  2.716.438  3.420.833  4.228.391  4.670.429  5.569.554  6.257.709  (14.739.035)  (6.596.412)     1.927.796 

2.5. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  10.736.442  8.682.382  9.438.317  12.853.280  8.501.334  11.266.559  10.883.410  11.352.974  20.366.952  37.523.636  17.310.254     158.915.540 

Arrecadação-SIMPLES/REFIS/PAES/LEI Nº11.941/FIES  4.361.891  3.919.530  3.980.122  4.163.106  4.275.866  4.401.874  4.228.077  5.185.951  4.926.854  5.156.479  6.079.261     50.679.011 

Arrecadação - DARF'S/Compensação Lei Nº12.546  968.360  984.480  1.002.580  2.221.770  1.321.730  1.717.580  1.558.530  1.535.760  1.721.970  1.553.990  1.688.780     16.275.530 

- Recursos Ordinários (incl. Recursos Ordin / COFINS - TRF)  1.816.705  19.892  352.806  503.113  605.270  456.789  502.522  554.092  4.122.458  10.183.822  4.265.953     23.383.422 

- Concursos e Prognósticos  8.700  67.621  56.008  55.052  59.037  45.570  26.555  27.770  17.318  27.632  54.760     446.022 

- Contribuição Social Sobre o Lucro  727.074  782.612  562.887  540.128  624.539  912.442  867.871  777.507  700.020  832.595  1.048.240     8.375.915 

- COFINS  259.100  83.808  279.402  279.392  237.579  125.332  83.689  83.580  4.829.614  16.527.684  817.221     23.606.401 
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iteNs de receita e desPesa
em r$ mil - valores correNtes

JaN Fev mar aBr mai JuN Jul ago set out Nov dez acum. 2014

1. SALDO INICIAL  18.341.223  4.205.815  4.296.937  4.549.338  6.451.905  4.595.566  4.926.875  4.738.249  4.590.986  6.458.765  15.190.895     18.341.223 

2. RECEBIMENTOS  28.238.117  38.467.498  40.758.075  42.848.008  39.872.231  43.353.616  43.528.256  45.991.544  55.121.443  51.462.759  40.662.561     470.304.106 

2.1. ARRECADAÇÃO  28.346.562  27.172.471  26.904.877  27.434.043  28.117.753  28.041.310  28.158.454  29.258.878  28.780.150  28.973.680  30.092.780     311.280.959 

- Arrecadação Bancária  23.882.173  23.109.554  22.850.196  23.295.041  23.682.741  23.485.078  23.806.736  23.944.477  23.718.476  23.871.236  23.924.361     259.570.068 

- SIMPLES (1)  2.759.241  2.263.914  2.269.249  2.250.420  2.486.106  2.475.827  2.381.534  2.516.743  2.595.096  2.637.800  2.829.637     27.465.568 

- Programa de Recuperação Fiscal - REFIS (2)  7.211  7.508  7.420  17.490  6.879  7.221  5.009  9.548  11.463  14.942  21.501     116.191 

- Arrecadação /Comprev / Dec. Nº6.900/09  225  236  440  2.035  1.169  79  201  316  401  798  154     6.054 

- Arrecadação / Lei Nº11.941/09  288.718  299.203  280.422  276.313  286.529  327.512  279.220  1.018.621  489.788  517.684  1.090.847     5.154.855 

- Fundo de Incentivo ao Ensino Superior - FIES (3)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       -   

- Arrecadação / DARF Setores Desonerados  1.273.541  1.321.999  1.389.002  1.522.528  1.467.341  1.564.734  1.530.523  1.583.562  1.650.609  1.726.856  1.747.652     16.778.346 

- Depósitos Judiciais  (4)  113.039  143.151  74.119  (26.139)  157.978  154.280  123.441  128.134  134.419  (54.832)  89.005     1.036.593 

- Outros  33.181  26.906  34.030  96.355  29.012  26.580  31.791  57.477  179.898  259.197  389.625     1.164.050 

- Restituições de Arrecadação  (10.766)  (34.812)  (16.297)  (30.038)  (31.362)  (15.004)  (16.516)  (54.069)  (28.835)  (23.915)  (46.117)     (307.732)

2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS  (87.551)  (64.916)  (104.355)  (170.308)  (186.293)  (197.040)  (215.638)  (206.053)  (303.555)  (312.092)  (159.980)     (2.007.782)

2.3. OUTROS RECEBIMENTOS PRÓPRIOS  16.712  10.520  12.340  14.556  18.603  14.395  31.601  16.191  20.188  16.570  15.918     187.594 

2.4. ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (Tesouro Nacional) (5)  (10.774.049)  2.667.041  4.506.896  2.716.438  3.420.833  4.228.391  4.670.429  5.569.554  6.257.709  (14.739.035)  (6.596.412)     1.927.796 

2.5. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  10.736.442  8.682.382  9.438.317  12.853.280  8.501.334  11.266.559  10.883.410  11.352.974  20.366.952  37.523.636  17.310.254     158.915.540 

Arrecadação-SIMPLES/REFIS/PAES/LEI Nº11.941/FIES  4.361.891  3.919.530  3.980.122  4.163.106  4.275.866  4.401.874  4.228.077  5.185.951  4.926.854  5.156.479  6.079.261     50.679.011 

Arrecadação - DARF'S/Compensação Lei Nº12.546  968.360  984.480  1.002.580  2.221.770  1.321.730  1.717.580  1.558.530  1.535.760  1.721.970  1.553.990  1.688.780     16.275.530 

- Recursos Ordinários (incl. Recursos Ordin / COFINS - TRF)  1.816.705  19.892  352.806  503.113  605.270  456.789  502.522  554.092  4.122.458  10.183.822  4.265.953     23.383.422 

- Concursos e Prognósticos  8.700  67.621  56.008  55.052  59.037  45.570  26.555  27.770  17.318  27.632  54.760     446.022 

- Contribuição Social Sobre o Lucro  727.074  782.612  562.887  540.128  624.539  912.442  867.871  777.507  700.020  832.595  1.048.240     8.375.915 

- COFINS  259.100  83.808  279.402  279.392  237.579  125.332  83.689  83.580  4.829.614  16.527.684  817.221     23.606.401 
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Fluxo de Caixa (continuação)

Obs. Em outubro de 1998, as contas do INSS foram 
centralizadas na conta única do Tesouro Nacional.

(1) Contribuição previdenciária arrecadada 
e transferida pela União.

(2) Arrecadação proveniente do Programa de Recuperação 
Fiscal, que promove a regularização de créditos da União, 

decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos 
e contribuições administrados pela SRF e pelo INSS (atual MP 

nº 2.004-6/00, regulamentado pelo Decreto nº 3.342/00).

(3) Contribuições das Universidades com utilização de recursos 
do Fundo de Incentivo ao Ensino Superior – FIES, repassadas 

à Previdência por meio da Secretaria do Tesouro Nacional.

(4) Retenção da parcela do crédito previdenciário 
das pessoas jurídicas que ingressam com ações 

contra a Previdência (Lei nº 9.709/98).

(5) Recursos antecipados pelo Tesouro Nacional 
para a cobertura de eventuais excessos de 

pagamentos sobre recebimentos.

(6) Pagamento de precatórios de benefícios e de 
requisições de pequeno valor resultantes de execuções 

judiciais. A Lei nº 10.524, de 25.07.2002, no seu Art. 
28, determinou que as dotações orçamentárias para 
pagamento destes valores seriam descentralizadas 

aos Tribunais, não mais sendo pagas pelo INSS.

(7) Reúne pagamentos realizados a ativos, 
inativos e pensionistas do quadro do INSS.

(8) Reúne as despesas operacionais consignadas nas 
seguintes contas: Serviços de Terceiros, Remuneração 

Bancária, ECT, Material, Administração e Patrimônio, 
GEAP (Patronal), DATAPREV, PASEP e Diversos.

(9) Recursos recolhidos pelo INSS e repassados aos seguintes 
órgãos: FNDE (salário educação), INCRA, 

DPC/FDEP - Marítimo, SDR/MAARA, SENAI, SESI, SENAC, 
SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP.

(10) O saldo final acumulado refere-se ao 
saldo final do último mês considerado.

iteNs de receita e desPesa
em r$ mil - valores correNtes

JaN Fev mar aBr mai JuN Jul ago set out Nov dez acum. 2014

- COFINS/LOAS  1.320.346  2.727.609  3.088.862  4.958.176  1.285.338  3.465.706  3.482.116  3.128.274  3.825.843  3.154.556  3.169.918     33.606.746 

- Outras Receitas Vinculadas  1.186.963  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       1.186.963 

- COFINS/Desv. Imp. e Contrib. - EPU  87.303  
96.818 

 
115.590 

 
132.481 

 
91.862 

 
141.266 

 
133.937 

 
60.040  222.757  86.878  70.298     1.239.230 

- Devolução do Plano Seguridade Social (PSS) / PASEP / Outros  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       -   

- Contrib. Social sobre Lucro (incl. Contrib Social s/ Lucro - Contrapartida)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       -   

- Remuneração das Disponib. do Tesouro Nacional  -    12  60  61  114  -    113  -    118  -    115.822     116.300 

3. PAGAMENTOS         37.985.877  34.392.251  36.479.588  36.723.349  37.392.500  38.577.671  39.443.896  40.872.385  48.271.435  37.525.590  43.961.414     431.625.956 

3.1. PAGAMENTOS INSS  33.306.631  31.651.865  33.681.825  33.960.964  34.651.026  36.017.486  36.625.063  38.070.837  45.389.910  34.675.450  41.109.224     399.140.282 

3.1.1. BENEFÍCIOS  32.172.001  30.699.023  32.729.652  33.041.133  33.697.231  34.950.239  35.383.227  36.950.297  44.448.503  33.707.601  39.978.696     387.757.603 

- Total de Benefícios  32.406.804  30.832.750  32.993.913  33.136.152  34.007.165  35.218.915  35.552.852  37.214.163  44.614.927  33.953.918  40.558.557     390.490.116 

- Devolução de Benefícios  (209.046)  (103.945)  (234.595)  (66.071)  (281.092)  (240.918)  (141.231)  (237.464)  (139.886)  (221.671)  (553.810)     (2.429.729)

3.1.1.1. PREVIDENCIÁRIOS  29.125.085  27.898.617  29.558.887  29.870.463  30.483.765  31.386.672  31.812.495  33.736.804  41.168.774  30.481.255  36.730.243     352.253.058 

3.1.1.1.1. Pagos pelo INSS  27.844.156  27.882.008  29.213.899  29.372.641  30.027.966  30.890.971  31.272.688  33.186.445  40.617.648  29.915.553  33.306.923     343.530.899 

3.1.1.1.2. Sentenças Judiciais - TRF  (6)  1.280.929  16.609  344.987  497.822  455.798  495.701  539.806  550.359  551.126  565.702  3.423.321     8.722.159 

3.1.1.2. NÃO PREVIDENCIÁRIOS  3.046.916  2.800.407  3.170.766  3.170.670  3.213.466  3.563.567  3.570.733  3.213.494  3.279.729  3.226.345  3.248.453     35.504.545 

3.1.1.2.1. EPU T.N.  93.866  83.381  83.335  84.491  84.155  85.282  85.175  86.914  118.360  83.894  93.861     982.714 

3.1.1.2.2. LOAS  2.953.050  2.717.026  3.087.430  3.086.179  3.129.310  3.478.285  3.485.558  3.126.580  3.161.369  3.142.451  3.154.592     34.521.831 

3.1.2. PESSOAL  (7)  811.115  747.975  738.614  750.648  745.682  753.706  987.161  732.046  725.409  727.253  910.086     8.629.695 

3.1.3. CUSTEIO (8)  323.515  204.868  213.558  169.183  208.113  313.542  254.674  388.493  215.999  240.597  220.442     2.752.983 

3.2. TRANSF. A TERCEIROS (9)  4.679.245  2.740.385  2.797.763  2.762.385  2.741.474  2.560.185  2.818.833  2.801.549  2.881.525  2.850.139  2.852.190     32.485.674 

4. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA (2.1 – 3.2)  24.529.838  25.318.370  25.029.298  26.799.263  26.603.841  26.878.245  26.817.024  27.875.563  27.526.458  27.589.146  28.818.750     293.785.796 

5. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4 – 3.1.1.1)  4.595.246)  2.580.247) (4.529.589)  (3.071.200) (3.879.924) (4.508.427) (4.995.471)  (5.861.241) (13.642.315)  (2.892.109)  (7.911.494)     (58.467.263)

6. SALDO ARREC. LÍQ. - BENEF. (4 – 3.1.1)  (7.642.163)  5.380.653)  (7.700.354)  (6.241.870)  (7.093.390)  (8.071.994)  8.566.204)  (9.074.735)  16.922.044)  (6.118.455)  11.159.946)     (93.971.808)

7. SALDO OPERACIONAL ( 2 – 3 )  (9.747.760)  4.075.247  4.278.487  6.124.659  2.479.731  4.775.945  4.084.359  5.119.158  6.850.008  13.937.170  3.298.853)     38.678.150 

8. SALDO FINAL ( 1 + 2 – 3 ) (10)  8.593.463  8.281.062  8.575.424  10.673.997  8.931.636  9.371.511  9.011.234  9.857.407  11.440.994  20.395.935  11.892.042     57.019.374 



Anexo 31 

iteNs de receita e desPesa
em r$ mil - valores correNtes

JaN Fev mar aBr mai JuN Jul ago set out Nov dez acum. 2014

- COFINS/LOAS  1.320.346  2.727.609  3.088.862  4.958.176  1.285.338  3.465.706  3.482.116  3.128.274  3.825.843  3.154.556  3.169.918     33.606.746 

- Outras Receitas Vinculadas  1.186.963  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       1.186.963 

- COFINS/Desv. Imp. e Contrib. - EPU  87.303  
96.818 

 
115.590 

 
132.481 

 
91.862 

 
141.266 

 
133.937 

 
60.040  222.757  86.878  70.298     1.239.230 

- Devolução do Plano Seguridade Social (PSS) / PASEP / Outros  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       -   

- Contrib. Social sobre Lucro (incl. Contrib Social s/ Lucro - Contrapartida)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -       -   

- Remuneração das Disponib. do Tesouro Nacional  -    12  60  61  114  -    113  -    118  -    115.822     116.300 

3. PAGAMENTOS         37.985.877  34.392.251  36.479.588  36.723.349  37.392.500  38.577.671  39.443.896  40.872.385  48.271.435  37.525.590  43.961.414     431.625.956 

3.1. PAGAMENTOS INSS  33.306.631  31.651.865  33.681.825  33.960.964  34.651.026  36.017.486  36.625.063  38.070.837  45.389.910  34.675.450  41.109.224     399.140.282 

3.1.1. BENEFÍCIOS  32.172.001  30.699.023  32.729.652  33.041.133  33.697.231  34.950.239  35.383.227  36.950.297  44.448.503  33.707.601  39.978.696     387.757.603 

- Total de Benefícios  32.406.804  30.832.750  32.993.913  33.136.152  34.007.165  35.218.915  35.552.852  37.214.163  44.614.927  33.953.918  40.558.557     390.490.116 

- Devolução de Benefícios  (209.046)  (103.945)  (234.595)  (66.071)  (281.092)  (240.918)  (141.231)  (237.464)  (139.886)  (221.671)  (553.810)     (2.429.729)

3.1.1.1. PREVIDENCIÁRIOS  29.125.085  27.898.617  29.558.887  29.870.463  30.483.765  31.386.672  31.812.495  33.736.804  41.168.774  30.481.255  36.730.243     352.253.058 

3.1.1.1.1. Pagos pelo INSS  27.844.156  27.882.008  29.213.899  29.372.641  30.027.966  30.890.971  31.272.688  33.186.445  40.617.648  29.915.553  33.306.923     343.530.899 

3.1.1.1.2. Sentenças Judiciais - TRF  (6)  1.280.929  16.609  344.987  497.822  455.798  495.701  539.806  550.359  551.126  565.702  3.423.321     8.722.159 

3.1.1.2. NÃO PREVIDENCIÁRIOS  3.046.916  2.800.407  3.170.766  3.170.670  3.213.466  3.563.567  3.570.733  3.213.494  3.279.729  3.226.345  3.248.453     35.504.545 

3.1.1.2.1. EPU T.N.  93.866  83.381  83.335  84.491  84.155  85.282  85.175  86.914  118.360  83.894  93.861     982.714 

3.1.1.2.2. LOAS  2.953.050  2.717.026  3.087.430  3.086.179  3.129.310  3.478.285  3.485.558  3.126.580  3.161.369  3.142.451  3.154.592     34.521.831 

3.1.2. PESSOAL  (7)  811.115  747.975  738.614  750.648  745.682  753.706  987.161  732.046  725.409  727.253  910.086     8.629.695 

3.1.3. CUSTEIO (8)  323.515  204.868  213.558  169.183  208.113  313.542  254.674  388.493  215.999  240.597  220.442     2.752.983 

3.2. TRANSF. A TERCEIROS (9)  4.679.245  2.740.385  2.797.763  2.762.385  2.741.474  2.560.185  2.818.833  2.801.549  2.881.525  2.850.139  2.852.190     32.485.674 

4. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA (2.1 – 3.2)  24.529.838  25.318.370  25.029.298  26.799.263  26.603.841  26.878.245  26.817.024  27.875.563  27.526.458  27.589.146  28.818.750     293.785.796 

5. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4 – 3.1.1.1)  4.595.246)  2.580.247) (4.529.589)  (3.071.200) (3.879.924) (4.508.427) (4.995.471)  (5.861.241) (13.642.315)  (2.892.109)  (7.911.494)     (58.467.263)

6. SALDO ARREC. LÍQ. - BENEF. (4 – 3.1.1)  (7.642.163)  5.380.653)  (7.700.354)  (6.241.870)  (7.093.390)  (8.071.994)  8.566.204)  (9.074.735)  16.922.044)  (6.118.455)  11.159.946)     (93.971.808)

7. SALDO OPERACIONAL ( 2 – 3 )  (9.747.760)  4.075.247  4.278.487  6.124.659  2.479.731  4.775.945  4.084.359  5.119.158  6.850.008  13.937.170  3.298.853)     38.678.150 

8. SALDO FINAL ( 1 + 2 – 3 ) (10)  8.593.463  8.281.062  8.575.424  10.673.997  8.931.636  9.371.511  9.011.234  9.857.407  11.440.994  20.395.935  11.892.042     57.019.374 



32 Informe de Previdência

Fluxo de Caixa 

nov/2014 
(R$ mil de nov/2014 - INPC)

Fonte: CGF/INSS.

Elaboração: SPS/MPS 
Obs. Em outubro de 1998, as contas do INSS foram 
centralizadas na conta única do Tesouro Nacional. 

(1) Contribuição previdenciária arrecadada e transferida pela União. 
(2) Arrecadação proveniente do Programa de Recuperação 

Fiscal, que promove a regularização de créditos da União, 
decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos 

e contribuições administrados pela SRF e pelo INSS (atual MP 
nº 2.004-6/00, regulamentado pelo Decreto nº 3.342/00) 

(3) Contribuições das Universidades com utilização de recursos 
do Fundo de Incentivo ao Ensino Superior – FIES, repassadas à 

Previdência por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. 
(4) Retenção da parcela do crédito previdenciário das pessoas 

jurídicas que ingressam com ações contra a Previdência (Lei nº 
9.709/98). 

(5) Recursos antecipados pelo Tesouro Nacional para a cobertura 
de eventuais excessos de pagamentos sobre recebimentos. 

(6) Pagamento de precatórios de benefícios e de requisições 
de pequeno valor resultantes de execuções judiciais. A Lei 

nº 10.524, de 25.07.2002, no seu Art. 28, determinou que as 
dotações orçamentárias para pagamento destes valores seriam 

descentralizadas aos Tribunais, não mais sendo pagas pelo INSS. 
(7) Reúne pagamentos realizados a ativos, inativos e 

pensionistas do quadro do INSS. 
(8) Reúne as despesas operacionais consignadas nas seguintes 

contas: Serviços de Terceiros, Remuneração Bancária, ECT, 
Material, Administração e Patrimônio, GEAP (Patronal), 

DATAPREV, PASEP e Diversos. 
(9) Recursos recolhidos pelo INSS e repassados aos seguintes 

órgãos: FNDE (salário educação), INCRA, DPC/FDEP - Marítimo, 
SDR/MAARA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, 

SEST, SENAT, SESCOOP. 
(10) O saldo final acumulado refere-se ao 

saldo final do último mês considerado.

iteNs de receita e desPesa

valores em mil r$ de Nov/2014 - iNPc 

Nov-13
i

out-14
ii

Nov-14
iii

var. iii/ii
em %

var. iii/i
em %

acum. JaN.
a Nov-13 - iv

acum. JaN.
a Nov-14 - v

var. acum.
v / iv em %

1. SALDO INICIAL  14.786.768  6.493.000  15.190.895 134,0 2,7  5.835.296  14.499.751 148,5 

2. RECEBIMENTOS  42.905.289  53.208.910  42.240.721 (20,6) (1,5)  461.523.930  494.745.655 7,2 

2.1. ARRECADAÇÃO  30.128.663  30.600.628  31.670.940 3,5 5,1  319.156.290  333.041.337 4,4 

- Arrecadação Bancária  25.022.899  23.997.765  23.924.361 (0,3) (4,4)  269.910.338  265.038.220 (1,8)

- SIMPLES (1)  2.631.448  2.651.782  2.829.637 6,7 7,5  26.085.265  28.035.653 7,5 

- Programa de Recuperação Fiscal - REFIS (2)  5.948  15.021  21.501 43,1 261,5  115.875  118.229 2,0 

- Arrecadação /Comprev / Dec. Nº 6.900/09  97  802  154 (80,8) 59,0  3.854  6.183 60,4 

- Arrecadação / Lei Nº 11.941/09  295.396  520.428  1.090.847 109,6 269,3  3.556.572  5.235.746 47,2 

- Fundo de Incentivo ao Ensino Superior - FIES (3)  -  -  - - -  107.923  - (100,0)

- Arrecadação / DARF Setores Desonerados  1.173.319  1.736.009  1.747.652 0,7 48,9  10.771.372  17.110.641 58,9 

- Depósitos Judiciais  (4)  52.614  (55.123)  89.005 (261,5) 69,2  8.634.901  16.582.782 92,0 

- Outras  18.584  260.571  389.625 49,5 1.996,6  1.523.009  1.060.554 (30,4)

- Restituições de Arrecadação  (31.346)  (24.041)  (46.117) 91,8 47,1  184.333  1.175.843 537,9 

2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS  22.908  (313.746)  (159.980) (49,0) (798,4)  (1.056.446)  (313.366) (70,3)

2.3. OUTROS RECEBIMENTOS PRÓPRIOS  13.659  16.658  15.918 (4,4) 16,5  (1.170.386)  (2.040.646) 74,4 

2.4. ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (Tesouro Nacional) (5)  1.159.560  (14.817.159)  (6.596.412) (55,5) (668,9)  250.910  191.278 (23,8)

2.5. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  11.580.499  37.722.529  17.310.254 (54,1) 49,5  25.449.659  2.007.590 (92,1)

Arrecadação-SIMPLES/REFIS/PAES/LEI Nº 11.941/FIES  4.124.694  5.183.810  6.079.261 17,3 47,4  117.837.457  161.546.096 37,1 

Arrecadação - DARF'S/Compensação Lei Nº 12.546  1.024.303  1.562.227  1.688.780 8,1 64,9  40.713.418  51.676.112 26,9 

- Recursos Ordinários (incl. Recursos Ordin / COFINS - TRF)  77.137  10.237.801  4.265.953 (58,3) 5.430,4  8.634.901  16.582.782 92,0 

- Concursos e Prognósticos  42.180  27.778  54.760 97,1 29,8  28.945  116.309 301,8 

- Operações de Crédito Externa  -  -  - - -  7.460.589  23.625.807 216,7 

- COFINS  2.521.959  16.615.288  817.221 (95,1) (67,6)  7.373.121  8.541.641 15,8 

- COFINS/LOAS  1.980.339  3.171.277  3.169.918 (0,0) 60,1  1.283.679  1.264.718 (1,5)



Anexo 33 

iteNs de receita e desPesa

valores em mil r$ de Nov/2014 - iNPc 

Nov-13
i

out-14
ii

Nov-14
iii

var. iii/ii
em %

var. iii/i
em %

acum. JaN.
a Nov-13 - iv

acum. JaN.
a Nov-14 - v

var. acum.
v / iv em %

1. SALDO INICIAL  14.786.768  6.493.000  15.190.895 134,0 2,7  5.835.296  14.499.751 148,5 

2. RECEBIMENTOS  42.905.289  53.208.910  42.240.721 (20,6) (1,5)  461.523.930  494.745.655 7,2 

2.1. ARRECADAÇÃO  30.128.663  30.600.628  31.670.940 3,5 5,1  319.156.290  333.041.337 4,4 

- Arrecadação Bancária  25.022.899  23.997.765  23.924.361 (0,3) (4,4)  269.910.338  265.038.220 (1,8)

- SIMPLES (1)  2.631.448  2.651.782  2.829.637 6,7 7,5  26.085.265  28.035.653 7,5 

- Programa de Recuperação Fiscal - REFIS (2)  5.948  15.021  21.501 43,1 261,5  115.875  118.229 2,0 

- Arrecadação /Comprev / Dec. Nº 6.900/09  97  802  154 (80,8) 59,0  3.854  6.183 60,4 

- Arrecadação / Lei Nº 11.941/09  295.396  520.428  1.090.847 109,6 269,3  3.556.572  5.235.746 47,2 

- Fundo de Incentivo ao Ensino Superior - FIES (3)  -  -  - - -  107.923  - (100,0)

- Arrecadação / DARF Setores Desonerados  1.173.319  1.736.009  1.747.652 0,7 48,9  10.771.372  17.110.641 58,9 

- Depósitos Judiciais  (4)  52.614  (55.123)  89.005 (261,5) 69,2  8.634.901  16.582.782 92,0 

- Outras  18.584  260.571  389.625 49,5 1.996,6  1.523.009  1.060.554 (30,4)

- Restituições de Arrecadação  (31.346)  (24.041)  (46.117) 91,8 47,1  184.333  1.175.843 537,9 

2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS  22.908  (313.746)  (159.980) (49,0) (798,4)  (1.056.446)  (313.366) (70,3)

2.3. OUTROS RECEBIMENTOS PRÓPRIOS  13.659  16.658  15.918 (4,4) 16,5  (1.170.386)  (2.040.646) 74,4 

2.4. ANTECIPAÇÃO DE RECEITA (Tesouro Nacional) (5)  1.159.560  (14.817.159)  (6.596.412) (55,5) (668,9)  250.910  191.278 (23,8)

2.5. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  11.580.499  37.722.529  17.310.254 (54,1) 49,5  25.449.659  2.007.590 (92,1)

Arrecadação-SIMPLES/REFIS/PAES/LEI Nº 11.941/FIES  4.124.694  5.183.810  6.079.261 17,3 47,4  117.837.457  161.546.096 37,1 

Arrecadação - DARF'S/Compensação Lei Nº 12.546  1.024.303  1.562.227  1.688.780 8,1 64,9  40.713.418  51.676.112 26,9 

- Recursos Ordinários (incl. Recursos Ordin / COFINS - TRF)  77.137  10.237.801  4.265.953 (58,3) 5.430,4  8.634.901  16.582.782 92,0 

- Concursos e Prognósticos  42.180  27.778  54.760 97,1 29,8  28.945  116.309 301,8 

- Operações de Crédito Externa  -  -  - - -  7.460.589  23.625.807 216,7 

- COFINS  2.521.959  16.615.288  817.221 (95,1) (67,6)  7.373.121  8.541.641 15,8 

- COFINS/LOAS  1.980.339  3.171.277  3.169.918 (0,0) 60,1  1.283.679  1.264.718 (1,5)



34 Informe de Previdência

Fluxo de Caixa (continuação) 

Obs. Em outubro de 1998, as contas do INSS foram 
centralizadas na conta única do Tesouro Nacional.

(1) Contribuição previdenciária arrecadada 
e transferida pela União.

(2) Arrecadação proveniente do Programa de Recuperação 
Fiscal, que promove a regularização de créditos da União, 

decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, relativos a tributos 
e contribuições administrados pela SRF e pelo INSS (atual MP 

nº 2.004-6/00, regulamentado pelo Decreto nº 3.342/00).

(3) Contribuições das Universidades com utilização de recursos 
do Fundo de Incentivo ao Ensino Superior – FIES, repassadas 

à Previdência por meio da Secretaria do Tesouro Nacional.

(4) Retenção da parcela do crédito previdenciário 
das pessoas jurídicas que ingressam com ações 

contra a Previdência (Lei nº 9.709/98).

(5) Recursos antecipados pelo Tesouro Nacional 
para a cobertura de eventuais excessos de 

pagamentos sobre recebimentos.

(6) Pagamento de precatórios de benefícios e de 
requisições de pequeno valor resultantes de execuções 

judiciais. A Lei nº 10.524, de 25.07.2002, no seu Art. 
28, determinou que as dotações orçamentárias para 
pagamento destes valores seriam descentralizadas 

aos Tribunais, não mais sendo pagas pelo INSS.

(7) Reúne pagamentos realizados a ativos, 
inativos e pensionistas do quadro do INSS.

(8) Reúne as despesas operacionais consignadas nas 
seguintes contas: Serviços de Terceiros, Remuneração 

Bancária, ECT, Material, Administração e Patrimônio, 
GEAP (Patronal), DATAPREV, PASEP e Diversos.

(9) Recursos recolhidos pelo INSS e repassados aos seguintes 
órgãos: FNDE (salário educação), INCRA, 

DPC/FDEP - Marítimo, SDR/MAARA, SENAI, SESI, SENAC, 
SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP.

(10) O saldo final acumulado refere-se ao 
saldo final do último mês considerado.

iteNs de receita e desPesa

valores em mil r$ de Nov/2014 - iNPc 

Nov-13
i

out-14
ii

Nov-14
iii

var. iii/ii
em %

var. iii/i
em %

acum. JaN.
a Nov-13 - iv

acum. JaN.
a Nov-14 - v

var. acum.
v / iv em %

- Outras Receitas Vinculadas  -  -  - - -  -  1.245.276 -

- COFINS/Desv. Imp. e Contrib. - EPU  207.351  87.339  70.298 (19,5) (66,1)  -  - -

- Devolução do Plano Seguridade Social (PSS) / PASEP / Outros  -  -  - - -  -  - -

- Contrib. Social sobre Lucro  1.602.293  837.008  1.048.240 25,2 (34,6)  -  - -

- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira - CPMF  243  -  115.822 - 47.555,4  19.863.795  23.780.470 19,7 

3. PAGAMENTOS         39.700.194  37.724.493  43.961.414 16,5 10,7  424.868.228  440.392.686 3,7 

3.1. PAGAMENTOS INSS  36.871.882  34.859.247  41.109.224 17,9 11,5  392.860.450  407.169.903 3,6 

3.1.1. BENEFÍCIOS  35.713.365  33.886.267  39.978.696 18,0 11,9  381.573.725  395.548.272 3,7 

- Total de Benefícios  35.806.754  34.133.890  40.558.557 18,8 13,3  384.053.158  398.329.453 3,7 

- Devolução de Benefícios  (64.488)  (222.846)  (553.810) 148,5 758,8  (2.150.704)  (2.471.861) 14,9 

3.1.1.1. PREVIDENCIÁRIOS  32.599.783  30.642.821  36.730.243 19,9 12,7  347.022.251  359.310.978 3,5 

3.1.1.1.1. Pagos pelo INSS  32.517.141  30.074.120  33.306.923 10,7 2,4  339.057.011  350.458.608 3,4 

3.1.1.1.2. Sentenças Judiciais - TRF  (6)  82.643  568.700  3.423.321 502,0 4.042,3  7.965.240  8.852.370 11,1 

3.1.1.2. NÃO PREVIDENCIÁRIOS  3.113.582  3.243.447  3.248.453 0,2 4,3  34.551.474  36.237.294 4,9 

3.1.1.2.1. EPU T.N.  87.811  84.339  93.861 11,3 6,9  1.000.845  1.003.130 0,2 

3.1.1.2.2. LOAS  3.025.771  3.159.107  3.154.592 (0,1) 4,3  33.550.629  35.234.164 5,0 

3.1.2. PESSOAL  (7)  926.622  731.108  910.086 24,5 (1,8)  8.854.409  8.810.122 (0,5)

3.1.3. CUSTEIO (8)  231.895  241.872  220.442 (8,9) (4,9)  2.432.315  2.811.509 15,6 

3.2. TRANSF. A TERCEIROS (9)  2.828.312  2.865.246  2.852.190 (0,5) 0,8  32.007.779  33.222.783 3,8 

4. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA (2.1 – 3.2)  27.300.351  27.735.382  28.818.750 3,9 5,6  287.148.511  299.818.554 4,4 

5. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4 – 3.1.1.1)  (5.299.432)  (2.907.439)  (7.911.494) 172,1 49,3  (59.873.740)  (59.492.424) (0,6)

6. SALDO ARREC. LÍQ. - BENEF. (4 – 3.1.1)  (8.413.014)  (6.150.885)  (11.159.946) 81,4 32,7  (94.425.214)  (95.729.718) 1,4 

7. SALDO OPERACIONAL ( 2 – 3 )  3.205.095  15.484.417  (1.720.694) (111,1) (153,7)  36.655.702  54.352.969 48,3 

8. SALDO FINAL ( 1 + 2 – 3 ) (10)  17.991.863  21.977.417  13.470.201 (38,7) (25,1)  17.991.863  21.977.417 22,2 



Anexo 35 

iteNs de receita e desPesa

valores em mil r$ de Nov/2014 - iNPc 

Nov-13
i

out-14
ii

Nov-14
iii

var. iii/ii
em %

var. iii/i
em %

acum. JaN.
a Nov-13 - iv

acum. JaN.
a Nov-14 - v

var. acum.
v / iv em %

- Outras Receitas Vinculadas  -  -  - - -  -  1.245.276 -

- COFINS/Desv. Imp. e Contrib. - EPU  207.351  87.339  70.298 (19,5) (66,1)  -  - -

- Devolução do Plano Seguridade Social (PSS) / PASEP / Outros  -  -  - - -  -  - -

- Contrib. Social sobre Lucro  1.602.293  837.008  1.048.240 25,2 (34,6)  -  - -

- Contrib. Provisória s/ Mov. Financeira - CPMF  243  -  115.822 - 47.555,4  19.863.795  23.780.470 19,7 

3. PAGAMENTOS         39.700.194  37.724.493  43.961.414 16,5 10,7  424.868.228  440.392.686 3,7 

3.1. PAGAMENTOS INSS  36.871.882  34.859.247  41.109.224 17,9 11,5  392.860.450  407.169.903 3,6 

3.1.1. BENEFÍCIOS  35.713.365  33.886.267  39.978.696 18,0 11,9  381.573.725  395.548.272 3,7 

- Total de Benefícios  35.806.754  34.133.890  40.558.557 18,8 13,3  384.053.158  398.329.453 3,7 

- Devolução de Benefícios  (64.488)  (222.846)  (553.810) 148,5 758,8  (2.150.704)  (2.471.861) 14,9 

3.1.1.1. PREVIDENCIÁRIOS  32.599.783  30.642.821  36.730.243 19,9 12,7  347.022.251  359.310.978 3,5 

3.1.1.1.1. Pagos pelo INSS  32.517.141  30.074.120  33.306.923 10,7 2,4  339.057.011  350.458.608 3,4 

3.1.1.1.2. Sentenças Judiciais - TRF  (6)  82.643  568.700  3.423.321 502,0 4.042,3  7.965.240  8.852.370 11,1 

3.1.1.2. NÃO PREVIDENCIÁRIOS  3.113.582  3.243.447  3.248.453 0,2 4,3  34.551.474  36.237.294 4,9 

3.1.1.2.1. EPU T.N.  87.811  84.339  93.861 11,3 6,9  1.000.845  1.003.130 0,2 

3.1.1.2.2. LOAS  3.025.771  3.159.107  3.154.592 (0,1) 4,3  33.550.629  35.234.164 5,0 

3.1.2. PESSOAL  (7)  926.622  731.108  910.086 24,5 (1,8)  8.854.409  8.810.122 (0,5)

3.1.3. CUSTEIO (8)  231.895  241.872  220.442 (8,9) (4,9)  2.432.315  2.811.509 15,6 

3.2. TRANSF. A TERCEIROS (9)  2.828.312  2.865.246  2.852.190 (0,5) 0,8  32.007.779  33.222.783 3,8 

4. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA (2.1 – 3.2)  27.300.351  27.735.382  28.818.750 3,9 5,6  287.148.511  299.818.554 4,4 

5. SALDO PREVIDENCIÁRIO (4 – 3.1.1.1)  (5.299.432)  (2.907.439)  (7.911.494) 172,1 49,3  (59.873.740)  (59.492.424) (0,6)

6. SALDO ARREC. LÍQ. - BENEF. (4 – 3.1.1)  (8.413.014)  (6.150.885)  (11.159.946) 81,4 32,7  (94.425.214)  (95.729.718) 1,4 

7. SALDO OPERACIONAL ( 2 – 3 )  3.205.095  15.484.417  (1.720.694) (111,1) (153,7)  36.655.702  54.352.969 48,3 

8. SALDO FINAL ( 1 + 2 – 3 ) (10)  17.991.863  21.977.417  13.470.201 (38,7) (25,1)  17.991.863  21.977.417 22,2 



36 Informe de Previdência

tabela 3

Relação entre a 
Arrecadação Líquida e a 
Despesa com Benefícios 

(R$ milhões de 
nov/2014 - INPC)

Fonte: CGF/INSS;

Elaboração: SPPS/MPS

Obs. Em outubro de 1998, as contas 
do INSS foram centralizadas na 

conta única do Tesouro Nacional.

(1) Inclui Arrecadação do Simples. 
A partir de 1999, inclui as 

restituições de arrecadação

(2) Para o ano de 1993, estão sendo 
considerados os benefícios totais, isto 

é, previdenciários + especiais (EPU). 
A partir de 1994, consideram-se 

apenas os benefícios previdenciários

(3) A partir de 1999, considera-
se a devolução de benefícios.

(4) Nos meses de janeiro a julho 
de 1999, inclui valores de Imposto 

de Renda (IR) de benefícios 
previdenciários que foram 

provenientes de emissões de DARF 
sem transferência de recursos.

(5) Em Out/97, não foram 
provisionados recursos para 

pagamento de benefícios no montante 
de R$ 2,288 bilhões, os quais foram 
pagos pela rede bancária, segundo 

acordo firmado com o INSS.

Período

arrecadação 
Bruta (1)

traNsFerêNcias 
a terceiros

arrecadação 
líquida

BeNeFícios 
PrevideNciários

relação 
% saldo

(a) (B) c = (a  - B)
(2) (3) (4) (5)

e=(d/c) F= 
(c - d)(d)

valores reFereNtes ao acumulado até o mês de NovemBro,  a Preços de Nov/2014 iNPc 

2004 150.532 11.319 139.213 183.137 131,6  (43.924)

2005 163.168 11.151 152.017 202.186 133,0  (50.169)

2006 181.811 13.758 168.053 231.426 137,7  (63.374)

2007 202.110 18.538 183.572 245.984 134,0  (62.413)

2008 222.300 21.801 200.499 254.669 127,0  (54.170)

2009 235.215 22.704 212.511 273.157 128,5  (60.646)

2010 259.811 25.032 234.779 294.827 125,6  (60.048)

2011 284.020 27.781 256.239 305.269 119,1  (49.030)

2012 303.289 30.155 273.134 327.594 119,9  (54.460)

2013 319.156 32.008 287.149 347.022 120,9  (59.874)

2014 333.041 33.223 299.819 359.311 119,8  (59.492)

nov/12 27.887 2.651 25.236 31.278 123,9  (6.042)

dez/12 45.717 2.658 43.059 35.734 83,0  7.325 

jan/13 28.180 4.535 23.644 30.464 128,8  (6.820)

fev/13 26.828 2.752 24.076 27.879 115,8  (3.802)

mar/13 27.387 2.645 24.743 30.236 122,2  (5.493)

abr/13 30.079 2.648 27.431 34.141 124,5  (6.711)

mai/13 29.052 2.678 26.375 29.622 112,3  (3.247)

jun/13 28.744 2.764 25.979 29.409 113,2  (3.430)

jul/13 29.387 2.740 26.648 29.982 112,5  (3.334)

ago/13 29.639 2.805 26.835 33.018 123,0  (6.183)

set/13 29.705 2.788 26.917 39.570 147,0  (12.653)

out/13 30.025 2.824 27.201 30.101 110,7  (2.900)

nov/13 30.129 2.828 27.300 32.600 119,4  (5.299)



Anexo 37 

Período

arrecadação 
Bruta (1)

traNsFerêNcias 
a terceiros

arrecadação 
líquida

BeNeFícios 
PrevideNciários

relação 
% saldo

(a) (B) c = (a  - B)
(2) (3) (4) (5)

e=(d/c) F= 
(c - d)(d)

dez/13 46.844 2.774 44.070 38.313 86,9  5.757 

jan/14 30.644 4.909 25.735 30.556 118,7  (4.821)

fev/14 29.250 2.857 26.393 29.083 110,2  (2.690)

mar/14 28.773 2.893 25.880 30.563 118,1  (4.683)

abr/14 30.329 2.834 27.495 30.646 111,5  (3.151)

mai/14 29.928 2.796 27.132 31.089 114,6  (3.957)

jun/14 29.945 2.604 27.341 31.927 116,8  (4.586)

jul/14 30.107 2.864 27.243 32.318 118,6  (5.075)

ago/14 31.109 2.841 28.268 34.211 121,0  (5.944)

set/14 30.685 2.908 27.778 41.544 149,6  (13.767)

out/14 30.601 2.865 27.735 30.643 110,5  (2.907)

nov/14 31.671 2.852 28.819 36.730 127,5  (7.911)

tabela 3 (continuação)

Relação entre a 
Arrecadação Líquida e a 
Despesa com Benefícios 

(R$ milhões de 
nov/2014 - INPC)

gráfico 1

Arrecadação Líquida X 
Despesa com Benefícios

(acumulado até o mês de 
novembro de cada ano, em R$ 
milhões de nov/2014 - INPC)

Legenda
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