
PREVIDENCIA SOCIAL RURAL:

Potencialidades e Desafios
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IMPACTOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA  SOCIAL APRESENTADA 

PELO  GOVERNO (PEC 287/2016) NA VIDA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

RURAIS 

- Exigência de contribuição individualizada dos segurados especiais com alíquota de contribuição 

diferenciada;

- Idade de aposentadoria igual para homens e mulheres, a partir dos 65 anos ;

- Exigência de 25 anos de contribuição como período de carência para acesso à aposentadoria;

- Não cumulatividade do recebimento de aposentadoria e pensão por morte;

- Acesso ao benefício da assistência social (BPC/LOAS) a partir dos 70 anos de idade;

- Pagamento dos benefícios de pensão por morte e do BPC/LOAS  em valor inferior ao salário 

mínimo;

- Regra de transição com pedágio aplicável somente às mulheres com 45 anos ou mais e aos 

homens com 50 anos ou mais.

- Regra de transição aplicável somente aos trabalhadores/as rurais que estiverem na atividade 

rural na data da aprovação da PEC e que se mantiverem nessa atividade até preencher todos os 

requisitos para aposentadoria.
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IMPACTOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA  SOCIAL 

APRESENTADA PELO  GOVERNO (PEC 287/2016) NA VIDA DOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 

Proposta do governo:

- Exigência de contribuição individualizada dos segurados especiais com 

alíquota de contribuição favorecida incidente sobre o limite mínimo do 

salário de contribuição.

Estimativa de contribuição por trabalhador/a rural e por grupo familiar:

- Sal. Cont. Mínimo (R$937,00) x Alíquota (5%) = R$ 46,85 / pessoa / mês

R$ 562,20 / pessoa / ano

- Grupo Familiar (média de 04 pessoas) x 46,85 = R$ 187,40 / GF / mês

R$ 2.248,80 / GF / ano
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Ag.
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r

Estabelecimentos – Censo Agropecuário (1996-2006). 

Renda Monetária Liquida Anual.

TIPOS 

POR 

RENDA

1996 % VBP

Renda

Anual

(R$)

Área

(Ha)
2006 % VBP

Renda

Anual

(R$)

Área

(Ha)

A 406.291 8,40 50,43
30.333,0

0
59 412.806 7,90 67,93 52.236,00 39

B 993.751 20,4029,25 5.537,00 34 941.716 18,2015,98 3.725,00 24

C 823.547 16,90 9,50 1.820,00 22 572.518 11,00 5,02 1.499,00 20

D 1.915.78039,4010,82 -265,14 16 2.624.927 50,7011,07 255,00 21

TOTAL 4.139.36985,10 100 4.551.967 87,80 100

Guanziroli, Buanain e Di Sabatto (2012)



Base constitucional da 

previdência social rural
Art. 195............

§8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e

o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges,

que exerçam suas atividades em regime de economia familiar,

sem empregados permanentes, contribuirão para a

seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota

sobre o resultado da comercialização da produção e farão

jus aos benefícios nos termos da lei.

..........................................................
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Manter essa regra de contribuição é necessário, pois se for exigido contribuição

individual dos agricultores familiares para acesso aos benefícios previdenciários,

muitos serão excluídos desse sistema protetivo já que a maioria não consegue ter

renda mensal devido a sazonalidade da produção rural e às condições climáticas

que nem sempre permite ao agricultor obter renda proveniente da produção.



 b/a PIB
Arrecadação 

Previdenciária
2009 17.905 2.432 13,58 0,08 1,17

2010 18.183 3.215 17,68 0,10 1,48

2011 21.156 2.641 12,48 0,07 1,04

2012 24.412 2.749 11,26 0,06 0,93

2013 33.743 4.306 12,76 0,09 1,26

2014 57.012 4.629 8,12 0,09 0,38

2015 62.519 5.332 8,53 0,09 0,40

2016 54.349 6.566 12,08 0,10 0,50

em R$ milhões correntes

Participação %

Desonerações de exportação da produção rural - agroindústria e 

produtor rural PJ- exercícios diversos

Fonte: Receita  Federa l , Minis tério da  Fazenda. Demonstrativo dos  Gastos  Tributários . PLOA 

(projeções) e Relatório de Bases  Efetivas .

(*) Dados  de 2009 a  2014, Bases  Efetivas . Dados  de 2015 e 2016, dados  estimados , PLOA-

projeções .

Anos

Contrib. p/ 

Previdência 

Social (a)

Renúncia 

exportação 

rural (b)

Chama à atenção a imunidade concedida ao agronegócio exportador. Ao

longo dos últimos 8 anos, se as projeções para 2015 e 2016 estiverem

corretas, serão quase R$ 32 bilhões a serem suprimidos da arrecadação

nesse setor. (art. 149, § 2.º, I, da CF).

Na PEC 287 governo propõe acabar com esse tipo de renúncia

previdenciária.
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A desoneração da folha (289,3 bilhões, nos últimos 08 anos) não alavancou a economia, a indústria

não se reergueu, tampouco gerou e garantiu a manutenção de empregos. Essa perda de receita

não pode servir para justificar o argumento de corte de gasto na Previdência. Se as projeções para

2016 se confirmarem, ao longo dos últimos 10 anos (2007 a 2016) mais de R$ 857 bilhões foram

retirados da Seguridade, numa média de quase R$ 86 bilhões/ano.

Contrib. p/ 

Previdência Social (2) COFINS CSLL PIS/PASEP

2007 102.673 3,95 n.d. 13.351 2.958 2.377 18.686 0,81

2008 114.755 3,78 n.d. 20.058 4.525 3.732 28.315 1,03

2009 116.098 3,65 17.905 29.418 6.087 5.651 59.061 1,85

2010 113.861 3,60 18.183 33.883 8.333 6.955 67.354 2,02

2011 152.406 3,68 21.156 34.618 5.830 6.542 68.146 1,75

2012 182.410 4,15 24.412 41.376 6.976 8.145 80.909 1,78

2013 225.630 4,66 33.742 46.142 8.788 9.060 97.732 1,97

2014 253.902 4,92 57.092 58.510 9.301 11.639 136.542 2,60

2015 282.437 4,93 62.517 70.538 10.490 14.100 157.645 2,75

2016 271.006 4,33 54.349 64.558 11.171 12.887 142.965 2,29

Notas : 
(1) Dados  de 2007 a  2014, Bases  Efetivas . Dados  de 2015 e 2016, dados  estimados , PLOA-projeções .

(2) Gastos com contribuição para previdência inclui: Copa do Mundo(isenção à FIFA e entidades organizadoras); 

desoneração da folha de salários; donas de casa; entidades fi lantrópicas; exportação da produção rural; MEI 

(microempreendedor individual); Olimpíadas 2016 (isenção patronal ao comitê organizador); Simples Nacional; TI e TIC, 

industrias de transformação  e setor hoteleiro. Nem todas as rubricas estão contidas em todos os anos.

Tabela 2

% do 

PIB

Desonerações (renúncias) de receitas da Seguridade Social - exercícios diversos
Em R$ mi lhões  

Fonte: Receita  Federa l , Minis tério da  Fazenda. Demonstrativo dos  Gastos  Tributários  (DGT). PLOA (projeções) e Relatório de 

Bases  Efetivas .

Desonerações de Contribuições Sociais

Desoneração 

Total*

% do 

PIB(1)
Ano

Total das 

Desonerações de 

Receitas da 

Seguridade Social
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IMPACTOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA  SOCIAL APRESENTADA 

PELO  GOVERNO (PEC 287/2016) NA VIDA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 

RURAIS 

PROPOSTA DO GOVERNO:

- Igualdade  na Idade de aposentadoria  para homens e mulheres, a partir 

dos 65 anos.

- Regra atual da Aposentadoria Rural:

- Homens: 60 anos

- Mulheres: 55 anos

8



Na área rural, nota-se que o trabalho anterior à idade de 14 anos ainda é regra: em 2014, 78,2% dos
homens e 70,2% das mulheres ocupadas começaram a trabalhar nesta faixa etária. Em contraposição a
essa lógica, na cidade esses percentuais foram muito inferiores – 45,3% e 34%, respectivamente.

Os dados informam que a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, para alcançar o
direito à aposentadoria por idade aos 60 e 55 anos, respectivamente, estão trabalhando em média 46
anos, no caso do homem, e, 41 anos, no caso da mulher. Essa é uma informação importante que vai na
contramão da ideia de uniformização de uma idade mínima de aposentadoria entre urbano e rural. Da
mesma forma, indica que o aumento na idade de aposentadoria exigirá dos trabalhadores/as rurais
um tempo ainda maior à exposição ao trabalho penoso para sua sobrevivência .
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DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS OCUPADAS, POR SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO, SEXO 

E FAIXA ETÁRIA COM QUE COMEÇARAM A TRABALHAR - 2001*, 2011 E 2014

em %

Faixa etária

urbano rural

homem mulher homem mulher

2001 2011 2014 2001 2011 2014 2001 2011 2014 2001 2011 2014

até 14 anos 60,8% 45,4% 45,3% 45,9% 33,6% 34,0% 89,9% 80,7% 78,2% 84,4% 73,7% 70,2%

15 a 17 anos 23,7% 31,2% 31,0% 25,7% 29,7% 30,1% 8,0% 14,1% 15,7% 9,8% 15,3% 17,3%

18 e 19 anos 10,0% 16,5% 16,3% 14,1% 20,4% 20,1% 1,4% 3,7% 4,4% 2,7% 5,4% 6,3%

20 anos ou mais 5,4% 7,0% 7,3% 14,3% 16,3% 15,9% 0,6% 1,5% 1,7% 3,0% 5,5% 6,1%

Fonte: IBGE/Pnad. Anos 

diversos. 

(*) Em 2001, exclusive a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá

OBS: Os dados dessa Tabela  se referem à idade em que os atuais ocupados começaram a trabalhar e não à 

idade em que as crianças hoje começam a trabalhar. Está se relatando um perfil do passado e não do presente.



Tempo médio de duração, em anos, das aposentadorias por idade e estimativa da 

idade média do beneficiário na cessação do benefício - 2009 a 2013

Ano

Tempo médio de duração do 

benefício, em anos

Estimativa da idade média do 

beneficiário na cessação do benefício

Urbano Rural Urbano Rural

Masculin

o Feminino

Masculin

o

Feminin

o

Masculin

o Feminino

Masculin

o Feminino

2009 12,8 17,0 16,1 15,4 77,8 77,0 76,1 70,4

2010 12,9 17,3 16,1 15,5 77,9 77,3 76,1 70,5

2011 12,9 17,5 16,3 15,6 77,9 77,5 76,3 70,6

2012 12,9 17,8 16,6 16,2 77,9 77,8 76,6 71,2

2013 13,1 18,0 17,0 17,0 78,1 78,0 77,0 72,0

Fonte: Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS. In: GALIZA, M.; VALADARES, A. 

Previdência rural: contextualizando o debate em torno do financiamento e das regras de acesso. 

Nota Técnica n.º 25. Brasília: IPEA, 2016 
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A tabela mostra que a expectativa de vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais não é a

mesma dos urbanos. Os dados indicam que os rurais estão vivendo menos, principalmente

as mulheres rurais com mais de 55 anos, cuja expectativa de vida é menor em cinco anos

se comparado às mulheres urbanas.



Total Masculino Feminino Total Masculino Feminino

Aposentadoria por idade 63,1 65,6 61,4 58,4 60,8 56,7

Aposentadoria por tempo de contribuição 54,7 55,7 53 54,1 54,3 51,3

Total 58,9 59,4 58,3 58,4 60,7 56,7
Fonte: DATAPREV/SINTESE

Espécie do benefício
Urbana Rural

Idade Média na Concessão de Aposentadorias por Idade e Tempo de Contribuição - 2015

Os dados administrativos da previdência social mostram que a idade média dos
beneficiários que tiveram aposentadoria concedida ao longo de 2015 – quando
consideramos a totalidade das aposentadorias por idade e por tempo de
contribuição concedidas – é praticamente idêntica entre os segurados da cidade e do
campo: a idade média de aposentadoria dos rurais é de 58,4, enquanto que, dos
urbanos, é de 58,9. Isso ocorre porque aproximadamente metade dos benefícios
concedidos aos trabalhadores urbanos em 2015 foram “por tempo de contribuição”
e, dessa forma, anteriores à idade de 65 anos para homens e 60 anos para mulheres,
que vigora como idade mínima para aposentadoria por idade para trabalhadores
urbanos. As aposentadorias rurais, por seu turno, foram em 99% dos casos “por
idade” e, portanto, concedidas em conformidade com as idades mínimas
estabelecidas para homens e mulheres rurais.
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• IMPACTOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA  SOCIAL APRESENTADA 

PELO  GOVERNO (PEC 287/2016) NA VIDA DOS TRABALHADORES E 

TRABALHADORAS RURAIS 

- Exigência de 25 anos de contribuição como período de carência para acesso à 

aposentadoria;

Regra Atual – comprovação de, no mínimo, 15 anos de efetivo exercício de 

atividade rural mediante apresentação de prova contemporânea.

- Pelas regras atuais os agricultores/as familiares já tem dificuldade em acessar a 

aposentadoria.

- Os agricultores(as) familiares / segurados especiais, não dispõem de renda 

monetária permanente para contribuir com a previdência.   Riscos: condições 

climáticas, ataque de pragas, preços dos produtos na hora da venda, etc. 

- Prevalece na área rural a informalidade nas relações e trabalho – mais de 60%  

da mão-de-obra assalariada trabalha na informalidade.

- Prevalece no campo contratos de trabalho sazonais e de curta duração, o que 

impede o trabalhador de compor período de carência por longo período.
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IMPACTOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA  SOCIAL 

APRESENTADA PELO  GOVERNO (PEC 287/2016) NA VIDA DOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 

- Não cumulatividade do recebimento de aposentadoria e pensão por morte;

- Acesso ao benefício da assistência social (BPC/LOAS) a partir dos 70 anos de idade.

- Pagamento dos benefícios de pensão por morte e do pbc/loas  em valor inferior ao 

salário mínimo;

OBS: A nova regra proposta para o benefício assistencial vai elevar o nível de pobreza no 

Brasil, principalmente no meio rural. Muitos trabalhadores rurais/as idosos/as, que não 

conseguiam acessar a aposentadoria devido aos requisitos exigidos, recorriam ao 

benefício assistencial como forma de garantir a sua subsistência e dignidade na velhice.
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O Gráfico apresenta a importância da previdência no combate à pobreza,

majorada se considerarmos que a maioria dos benefícios emitidos pela

previdência é no valor do salário mínimo (69,2%, incluindo assistenciais

e EPU; se considerarmos somente o RGPS o percentual é de 64,4% em

dez/2015). 14



IMPACTOS DA PROPOSTA DE REFORMA DA PREVIDÊNCIA  SOCIAL 

APRESENTADA PELO  GOVERNO (PEC 287/2016) NA VIDA DOS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 

- Regra de transição com pedágio aplicável somente às mulheres com 45 anos ou mais e 

aos homens com 50 anos ou mais.

- Regra de transição aplicável somente aos trabalhadores/as rurais que estiverem na 

atividade rural na data da aprovação da PEC e que se mantiverem nessa atividade até 

preencher todos os requisitos para aposentadoria.
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IMPACTOS DA REFORMA NA ECONOMIA DOS MUNICÍPIOS

Em 71% dos municípios brasileiros o rapasse da Previdência Social ultrapassa os repasses

do Fundo de Participação dos Municípios (FMP).

Número de municípios em que os pagamentos da previdência superam o FPM 

- por região

Regiões 2003 ∆% 2010 ∆%

Norte 194 5,1 232 6,0

Nordeste 1.239 32,8 1.209 31,2

Sudeste 1.262 33,4 1.255 32,4

Centro-Oeste 237 6,3 275 7,1

Sul 841 22,3 904 23,3

Total Ben > FPM 3.773 100,0 3.875 100,0

Fonte: MPS 

(Benefícios) e Tesouro 

Nacional (FPM) 

16



IMPACTOS DA REFORMA NA ECONOMIA DOS MUNICÍPIOS

68% dos benefícios rurais são pagos em municípios com até 50 mil habitantes. Isso

demonstra que a Previdência Social tem importante papel como distribuidora de renda entre

os municípios brasileiros;

Valor (em R$) dos Benefícios Emitidos para a Clientela Rural, segundo Sexo e Faixa de 

População - Jan/2016

Faixa de 

população

Número de 

Municípios
Homem Mulher Total

Até 20 mil 3.818 1.056.691.764,14 1.749.232.468,27 2.815.136.804,49

De 20 a 50 mil 1.090 1.030.037.688,14 1.771.328.083,96 2.812.833.206,24

De 50 a 100 mil 351 502.396.312,33 880.478.025,06 1.388.896.170,49

Mais de 100 mil 305 379.357.473,06 828.661.381,35 1.216.080.730,24

Total 5.564 2.968.483.237,67 5.229.699.958,64 8.232.946.911,46

Fonte: SUIBE/Dataprev (Extração realizada em 

19/02/2016).

Elaboração: Galiza e Valadares. Ipea, 

2016.
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IMPACTOS NA REFORMA NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

• A Previdência Social é uma política de estímulo à Agricultura Familiar que exerce importante papel na

soberania e segurança alimentar e nutricional do país;

• A Previdência Social potencializa a Agricultura Familiar ao ser fonte de investimento em várias etapas da

produção;

• Em períodos de emergência ou calamidade (secas ou inundações) a Previdência Social tem sido uma política

de grande suporte como garantia de subsistência das famílias. 18



IMPACTOS DA REFORMA - PERMANÊNCIA DAS FAMÍLIAS E DOS JOVENS NO

CAMPO

Taxa de permanência* da juventude no campo  - 1980-2010

Censo de origem Taxa de Permanência

Faixa Etária 1980-1991 1991-2000 2000-2010

1980

15-19 60,6 75,7 85,0

20-24 67,6 77,0 87,4

25-29 74,8 75,9 88,6

1991

15-19 --- 61,3 82,9

20-24 --- 69,5 86,5

25-29 --- 75,6 85,1

2000

15-19 --- --- 65,7

20-24 --- --- 76,5

25-29 --- --- 84,3

Fonte: IBGE/Censo Demográfico (Universo).In: GALIZA e VALADARES (2016).

Nota: (*) A taxa de permanência deve ser interpretada como o percentual de pessoas de determinada
coorte que permaneceu no campo em relação ao Censo Demográfico anterior.

Quanto à permanência das famílias no campo, é possível verificar a partir dos resultados dos últimos
censos demográficos que, a despeito dos critérios arbitrários de divisão entre rural e urbano, uma
proporção maior da população rural têm, sobretudo no último decênio, continuado a viver no campo
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PREVIDÊNCIA  RURAL: 

Política pública estratégica para a sociedade e 

para o Estado brasileiro.

Política que exige análise para além da visão 

meramente fiscal  - relação receita x despesa.
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Uma política inclusiva de proteção 

previdenciária dos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais depende de um 

eficiente sistema de Seguridade 

Social, amparado na solidariedade.
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ALGUMAS PROPOSTAS PARA O DEBATE VISANDO A
SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL

• Aprimorar mecanismos de combate à sonegação das contribuições;

• Agilizar a cobrança da dívida ativa da Previdência Social;

• Rever os critérios e regras aplicáveis às renúncias previdenciárias;

• Rediscutir as desonerações de determinados setores e exigir contrapartida
das empresas beneficiadas;

• Fim da aplicação da DRU - Desvinculação de Receitas da União - sobre o
orçamento da Seguridade Social.

• Aprimorar a forma de arrecadação das contribuições provenientes do setor
rural por meio de informações lançadas no CNIS-Rural;

• Alienação de imóveis da Previdência Social e de outros patrimônios em
desuso, por meio de leilão;
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FIM
Esse estudo está disponível na internet, no seguinte endereço: 

www.contag.org.br
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